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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

к і очікувалося (з огляду на тенденції останніх років), у 2015 р. в Україні змен-
шилася кількість нещасних випадків, у тому числі зі смертельним наслідком. 
Так, порівняно з 2014 р. ці показники знизилися на 33%, або на 2058 нещасних 

випадків (травмовано 4260 осіб), та на 32%, або на 173 нещасні випадки (загинуло 
375 осіб) відповідно. 

Журнал неодноразово порушував тему викривлення показників виробничого трав-
матизму в Україні. З одного боку, офіційна статистика говорить, що з початку 90-х 
загальний травматизм зменшився в 15 разів, а смертельний – у 5 разів. З іншого – за 
оцінкою МОП, у цю статистику в Україні з відомих нам причин (цивільно-правові 
угоди, приховування подій тощо) потрапляє не більше 20% випадків травмувань на 
робочих місцях. Отже, кількість потерпілих у минулому році насправді як мінімум 
в чотири рази більша. 

То як же поліпшити виробниче середовище і зменшити рівень травматизму? 
Необхідно кардинально змінити підходи державної політики в сфері охорони праці, 
а саме правила гри трьох заінтересованих сторін: держави, роботодавців і праців-
ників. Я радий констатувати, що Держпраці сформулювала ці нові підходи та постави-
ла собі за мету домогтися змін. Із матеріалів колегії Служби (детальніше про захід 
у статті О. Фандєєва):

«Досягти підвищення ефективності державного управління охороною праці в Укра-
їні можна шляхом вжиття наступних заходів:

– встановити на законодавчому рівні здійснення суб’єктами господарювання, які 
відносяться до незначного ступеню ризику, самоконтролю за станом охорони праці шля-
хом впровадження на таких підприємствах системи управління виробничими ризиками;

– одночасно підвищити відповідальність суб’єктів господарювання за настання 
нещасного випадку на виробництві шляхом внесення змін до Кодексу про адміністра-
тивні правопорушення. У тому числі передбачити накладення значних сум штрафів на 
юридичну особу;

– визначити та встановити загальні вимоги безпеки з урахуванням професійних 
ризиків для найбільш масових професій. Це дасть змогу поступово скасовувати га-
лузеві НПАОП, що оптимізує базу НПАОП та дозволить усунути розбіжності (колізії) 
між нормативами, які виникають при внесенні змін до законодавства;

– встановити норму щодо розробки та впровадження центральними та іншими 
органами виконавчої влади рекомендацій щодо безпеки виробництва у відповідній 
галузі (з урахуванням виробничих ризиків, які притаманні відповідній галузі, та специ-
фіки регіону);

 - здійснювати державний нагляд (контроль) за станом охорони праці та промис-
лової безпеки тільки на суб’єктах господарювання або виробничих об’єктах, діяль-
ність яких у разі недотримання вимог безпеки може призвести до аварій та травму-
вання великої кількості людей;

- ініціювати створення інформаційно-консультаційних пунктів при районних 
державних адміністраціях. Вони мають допомогти суб’єктам господарювання АПК та 
СКС (малим та середнім підприємствам) виконувати функції, передбачені ст. 13 Зако-
ну України «Про охорону праці», що буде сприяти поліпшенню культури безпечного 
виконання робіт у цих сферах».

Від себе додамо, що кардинальних змін потребує і система обліку виробничого 
травматизму. Вона має бути єдиною (сьогодні кожний працеохоронний орган рахує 
травматизм по-своєму), а статистичні дані про травматизм – достовірними та об’єк-
тивними. Обліку мають підлягати, як у європейських країнах, навіть незначні травми 
на виробництві. Тільки такий максимально повний статистичний матеріал дозволить 
проводити якісну профілактику виробничого травматизму як на державному рівні, так 
і на рівні підприємств.

Головний редактор журналу «Охорона праці» Дмитро Матвійчук

Я
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ТОВ "3М Україна"
Тел.: +380 (44) 490 57 77
www.3M.ua 

Інструкція
зі встановлення

Ставтесь до цього 
серйозно!
Втрата слуху через дії підвищених шумів
- одне з найпоширеніших професійних 
захворювань.

Пройдіть навчання
і тестування!   
Тільки правильний вибір і використання 
відповідних ЗІЗ слуху гарантує заявлений 
рівень захисту.

Застосовуйте засоби 
захисту слуху!
Ви знаєте, який рівень шуму у Вашій 
робочій зоні? Незворотні процеси почи- 
наються, коли рівень шуму перевищує 80 дБ.

Використовуйте ЗІЗ 
слуху 100% часу!
Застосування ЗІЗ слуху є ефективним за 
умов їхнього використання протягом всього 
часу перебування  в  умовах  високого шуму.

одноразових берушів
Скрутіть беруші у тонкий 
циліндр. 
Дотримуйтесь гігієни!  Вимийте руки
і переконайтеся, що беруші чисті.

Вставте їх у вушний канал
У праве вухо встановлюйте правою 
рукою, а в ліве - лівою. Під час 
установки відтягніть вушну раковину 
іншою рукою вбік і вгору.

Перевірте якість установки
(чи не виступають беруші з вушної 
раковини).

Основні
правила
захисту слуху
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Події та факти

КИТАЙ

У Китаї, у занедбаній майстерні 
з виробництва феєрверків, 
пролунав вибух: загинули 8 осіб, 
дев’ятеро одержали поранення. 
Інцидент стався 5 лютого у місті 
Мачан (провінція Гуйчжоу) 
у приміщенні, де раніше 
розташовувався завод Xingxin. 

ЗМІ повідомляють, що вибух стався 
в той момент, коли співробітники місце-
вої державної організації, яка стежить за 
безпекою виробництва, виносили з бу-

дівлі залишки матеріалів, що використо-
вувалися для виготовлення феєрверків. 

У понеділок, 8 лютого, у Китаї 
святкувався китайський Новий рік. 
У зв’язку з цим багато заводів зазви-
чай нарощують виробництво феєрвер-
ків, через що за останні кілька місяців 
у країні сталася низка великих вибухів 
на фабриках із випуску піротехнічних 
виробів. Зокрема, 14 січня в провінції 
Хенань загинуло 10 осіб, а 19 січня 
в провінції Цзянсі загинула одна люди-
на і майже 50 постраждали.

У січні на хімічному складі міста Сантус у Бразилії стався вибух, внаслідок 
якого постраждали 60 осіб. 

Їх було доставлено до лікарні з порушеннями дихання та болем в очах. Причиною 
аварії стало змішання кислоти, що зберігається на складі, та дезінфікуючих речо-
вин з дощовою водою. Частину прилеглих районів було накрито хмарами хімічних 
випарів, мешканці будинків, розташованих поруч зі складом, були евакуйовані, 
місцева влада закликала городян не виходити на вулицю під час дощу, оскільки 
після аварії він може містити хімічні елементи. 

БРАЗИЛІЯ РОСІЯ 

У результаті пожежі, що  
зайнялася 30 січня у швейному  
цеху в Москві, загинуло 12 осіб,  
у тому числі троє дітей. 

Пожежа у приміщенні площею 3 тис. 
квадратних метрів сталася в суботу 
ввечері, її жертвами стали робітни-
ки-мігранти, які жили в цеху. На гасіння 
знадобилося кілька годин. Майже всі 
мігранти – вихідці з Киргизії.

УКРАЇНА

У Полтаві під вагою налиплого 
снігу завалився спорткомплекс 
ВАТ «Полтавський завод 
медичного скла». 

Обвалення даху і  внутрішніх конструкцій ста-
лося 7 січня, коли рясний снігопад супроводжу-
вався сильними поривами вітру.

Ніхто, на щастя, не постраждав, оскіль-
ки в  такий пізній час спорткомплекс був 
порожній. Дирекція заводу обіцяє зробити 
ремонт власними силами. До речі, п’ять ро-
ків тому при схожих погодних умовах зава-
лився недобудований спортивний комплекс 
Полтавського національного технічного уні-
верситету.
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Події та факти

МЕКСИКА 

У Мексиці газовоз, що перевозив 5,2 тис. літрів палива, втратив управління  
та врізався в опору освітлення на одній з міських вулиць, 
після чого цистерна розгерметизувалася, і почалася пожежа. Інцидент стався  
в муніципалітеті Тонала, штат Халіско. Близько 15 осіб постраждали, з місця по-
жежі було евакуйовано приблизно 260 осіб. Вогонь пошкодив не менше восьми 
автомобілів.

УКРАЇНА

Консультації з громадськістю

Чергове засідання Громадської ради Держпраці 
відбулося 9 лютого. На ньому затвердили Поло-
ження про Громадську раду, регламент її діяльно-
сті та план роботи на перше півріччя 2016 р.

Було ухвалено рішення в структурі Громадської ради організувати чотири постійні 
органи-комітети і залучити до них фахівців апарату Держпраці за такими напрямами 
діяльності:

1.  Комітет з питань правового регулювання державного нагляду у сфері праці та 
охорони праці, законотворчої діяльності та євроінтеграції.

2.  Комітет з питань реалізації державної політики у сфері праці (трудові відносини, 
оплата праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

3.  Комітет з питань реалізації державної політики у сфері охорони праці, державно-
го гірничого нагляду.

4.  Комітет з питань контролю за діяльністю Держпраці та взаємодії громадської 
ради з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, гро-
мадськими організаціями та громадськими радами державних органів влади. 

На засіданні вирішили направити листа до голови Верховної Ради України 
з пропозицією не продовжувати мораторій на перевірки Держпраці, а також 
вивести Службу з-під обмежувальної дії Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Наступне 
засідання Громадської ради планується провести 29 березня 2016 р.

Тарас Дудківський

УКРАЇНА

Навчаємося разом

У січні-лютому в Голосіївській, 
Подільській, Печерській та Обо-
лонській районних в місті Києві дер-
жавних адміністраціях  відбулися 
наради із питань охорони праці 
з  керівниками підприємств районів 
на тему: «Аналіз виробничого трав-
матизму за 2015 рік. Соціально-
психологічний метод управління як 
один з методів реалізації основних 
функцій СУОП в умовах виробни-
цтва». 

Під час цих заходів було презен-
товано новий проект, створений на 
базі ДП Редакція «Журналу «Охорона 
праці», – «Академія систем менедж-
менту гігієни та безпеки праці». 
У ході навчання в академії слухачам 
пропонується участь у науково-прак-
тичних семінарах, тренінгах та май-
стер-класах із системного менедж-
менту та управління ризиками. Їх 
учасники мають змогу отримати 
практичний досвід з оцінки стану 
охорони праці на конкретному під-
приємстві. Випускники академії 
отримують сертифікати міжнародно-
го зразка. 

Що стосується стратегії, методів та 
інструментів оцінки та управління ризи-
ками на виробництві, питань впрова-
дження європейських підходів до ство-
рення систем управління охороною 
праці – більш детально ці питання будуть 
обговорюватися на IV  Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Управління ризиками в  системах 
менеджменту охорони праці та промис-
лової безпеки», яка відбудеться в Києві 
18–19 травня 2016 р.

Світлана Ткаченко

УКРАЇНА
Під такою назвою 10 лютого в Луцьку відбулася науково-
практична конференція, ініціаторами якої виступили Феде-
рація профспілок Волинської області та обласне управління 
Держпраці.

На захід були запрошені роботодавці, науковці, представни-
ки вузів області, органів влади та місцевого самоврядування, 
профспілкові працівники та активісти. 

Про роль профспілки як захисника робочої людини розпо-
віли через скайп-зв’язок заступник голови ФПУ Сергій Кон-
дрюк та головний техінспектор ФПУ Юрій Андрієвський. Го-
лова ФПО Волині Іванна Дубинка-Філозоф виступила з аналі-
зом розділів щодо охорони праці в колдоговорах підприємств 
та установ області. Про медійні засоби впливу на охорону 
праці розповів головний редактор журналу «Охорона праці» 
Дмитро Матвійчук.

Студенти, що опа-
новують фах інженера  
з охорони праці, показа-
ли учасникам конферен-
ції флеш-моб «Охорона 
праці – запорука життя», 
зіграли тематичну сцен-
ку та продемонстрували 
зразки спецодягу, що випускають підприємства області.

Завершальним елементом конференції стала презента-
ція досвіду охорони праці нового виробничого підприємства 
«Модерн-Експо». Учасники конференції виробили та прийня-
ли рекомендації щодо поліпшення стану охорони праці у Во-
линській області.

Матеріали ФПУ

Безпечна праця як виробничий ресурс
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Кардинальне оновлення нормативно-правової 
бази з охорони праці та запровадження ризик-
орієнтованого підходу в управління охороною 
праці на всіх рівнях – головні завдання 
Держпраці на 2016 рік.

часники засідання колегії Держпраці, яка відбулася 
4 лютого, проаналізували підсумки роботи Держав-
ної служби України з питань праці у минулому році 

та обговорили плани на 2016 рік. Голова служби Роман 
Чернега зазначив, що колектив досягнув певних успіхів 
у складний період реорганізації та тримає курс на від-
критість і європейський стиль роботи. Водночас він акцен-
тував увагу на актуальних, гострих питаннях і планах на 
поточний рік.

ПРО КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Нагадаємо, що штатна чисельність працівників 
Держпраці та її територіальних органів становить 
3 636 осіб. В апараті Держпраці має бути 158 співробіт-
ників, сьогодні фактично є лише 121 особа. Утворено 24 те-
риторіальні органи Держпраці, із них дев’ять Головних 
управлінь та 15 управлінь. Штатна чисельність працівників 
територіальних підрозділів становить 3478 одиниць, на цей 
час за фактом – 2091 особа.

Нестача спеціалістів, особливо з питань гігієни праці, 
тривалий пошук висококваліфікованих кадрів позначають-
ся на діяльності служби. Зокрема, існує серйозна проблема 
з добором гірничотехнічних інспекторів в управліннях Во-
линської, Львівської та Луганської областей. Тож активізу-
вати роботу з укомплектування служби – одне з основних 
завдань керівників обласних управлінь у 2016 році. Завдан-
ня складне, враховуючи рівень зарплати держслужбовців, 
але керівництво служби вишукує можливості її підвищення 
за рахунок коштів грантодавців та інших не заборонених 
законом джерел фінансування.

До сфери управління Держпраці належить 30 держав-
них підприємств та установ: 24 ЕТЦ, дві редакції журналів 
(«Охорона праці» та «Технополіс»), ДП «Головний на-
вчально-методичний центр Держпраці», ДУ «Національ-

ний науково-дослідний інститут промислової безпеки та 
охорони праці», ДП «Центр сертифікації та контролю 
якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу», 
«Центр комплексної безпеки підприємств вугільної про-
мисловості». Загалом у цих організаціях працюють 
1445 осіб.

У 2015 році відбулося два конкурсні добори на посади 
держслужбовців в апарат Держпраці та п’ять конкурсних 
доборів на посади директорів держпідприємств, що нале-
жать до сфери управління Держпраці. За результатами 
конкурсів, на посади державних службовців апарату 
Держпраці призначено 19 осіб, на посади директорів дер-
жавних підприємств – 22 переможці, з якими укладено 
контракти.

На початку 2016 року оголошено про проведення кон-
курсного добору на вакантні посади директора ДП «Луган-
ський експертно-технічний центр Держпраці» та головного 
редактора ДП «Редакція журналу «Технополіс».

ПРО НОРМАТИВНО-ПРАВОВУ «РЕВОЛЮЦІЮ»

Цей напрям також заявлено службою як один 
із пріоритетних. У робочу групу з перегляду та вдосконален-
ня нормативно-правових актів з питань державного нагляду 
(контролю) за дотриманням законодавства про працю, охо-
рону та гігієну праці, а також удосконалення законодавства 
у цих сферах, входить 105 представників органів державної 
влади, організацій профспілок та роботодавців, наукових 
установ, представників бізнесу з різних регіонів України. 
Робоча група поділяється на підгрупи за видами економіч-
ної діяльності. 

Уже переглянуто близько 400 нормативно-правових ак-
тів з охорони праці, у тому числі радянського періоду. Май-
же 200 радянських норм служба запропонувала скасувати. 
Нинішній рік має стати переломним щодо перегляду норма-
тивно-правової бази та адаптації її до законодавства ЄС. 
Для більшої ефективності та оперативності до процесу до-
лучатимуться фахівці територіальних підрозділів і держ-
підприємств служби.

Упродовж 2015 року силами Держпраці розроблено 
низку проектів нормативно-правових актів, у тому числі ре-
гуляторних, серед яких проекти, що стосуються таких аспек-
тів: діяльності Держпраці; забезпечення санітарного та епі-
демічного благополуччя населення; основ соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні; порядку взаємодії Держ праці та 
Державної фіскальної служби України з питань легалізації 

Актуально

Немає завдань, 
які неможливо виконати

У

Валерій Ярошенко, заступник мі -
ні стра соціальної політики України:

– У нас було набагато більше опо-
нентів, ніж прибічників, коли ми замахну-
лися на реорганізацію та об’єднання 
Держ гірпромнагляду, Держінспекції 
з  питань праці та Держсанепідслужби 
і створення на їх основі Державної служ-
би України з  питань праці. Нам важко, 

ми робимо це вперше, виникають певні юридичні колізії, проте, 
дякуючи спільним зусиллям фахівців Держпраці та соціальних 
партнерів, робота просувається. Її успіх залежить від від-
повідальності та професіоналізму кожного з нас. 
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заробітної плати і зайнятості населення; затвердження пе-
реліку вибухових матеріалів промислового призначення, 
вироб ництво яких підлягає ліцензуванню; видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуата-
цію (застосування) машин, механізмів, устатковання підви-
щеної небезпеки; врегулювання питання щодо накладення 
посадовими особами Держпраці штрафів за порушення за-
конодавства про працю тощо. Усього 41 проект. 

ПРО ІНСПЕКЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Сьогодні під наглядом Держпраці перебуває понад 
738 тис. суб’єктів господарювання різних форм власності, на 
яких трудяться більше 11 млн осіб. Перевіряти їх дозволено 
не частіше одного разу на рік. Протягом минулого року про-
ведено 2704 перевірки на 2535 підприємствах щодо дотри-
мання законодавства про працю, зайнятість та загально-
обов’язкове державне соціальне страхування та виявлено 
7537 порушень. Порівняно з 2014 роком кількість перевірок 
зменшилася на 87,1%, перевірених підприємств – на 86,4%. 

Переважна більшість виявлених порушень стосується пи-
тань оплати праці, дотримання режимів робочого часу та часу 
відпочинку, правил ведення трудових книжок, трудового дого-
вору. В лідерах за кількістю порушень – організації та уста-
нови приватної форми власності, а за видами діяльності – 
підприємства обробної промисловості та будівельної галузі.

Комплексні перевірки Держпраці провела на таких ве-
ликих підприємствах, як ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафто-
газ України», ПрАТ «Отіс», ДП «Укрпошта», ДП «НАЕК 
«Енергоатом», ТОВ «Хенкель Баутехнік-Україна». Вияв-
лені на підприємствах сотні та навіть тисячі порушень за-
свідчили, що послаблення державного нагляду негативно 
вплинуло на стан охорони праці.

Зазначимо, що фахівці Держпраці не ставили собі за 
мету неодмінно оштрафувати порушників: виявивши не-
доліки, вони надавали можливість їх ліквідувати. Завдяки 
такому підходу майже 30% недоліків підприємства випра-
вили вже в ході перевірок. В Укртрансгазі навіть відреагу-
вали компліментом на адресу Держпраці: мовляв, за 
25 років це друга така комплексна перевірка, проведена 
цивілізованими методами. 

Хоч і неповним складом, але ефективно попрацювали 
минулого року 558 інспекторів з питань праці в напрямі по-
вернення працівникам заборгованості з виплати заробітної 
плати. Вони перевірили 501 підприємство, на яких сума 
заборгованості становила понад 510 млн грн – у підсумку 
понад 46 тис. працівників було повернуто 124,5 млн грн. 

Голова служби нагадав керівникам обласних управлінь, 
що звернення працівників, які повернулися з військової 
служби, фактично – з війни, мають перебувати на особли-
вому контролі. Упродовж 2015 року до Держпраці та її те-
риторіальних органів надійшло 214 таких письмових звер-
нень та 190 звернень про надання роз’яснень щодо механіз-
му забезпечення або поновлення порушених прав учасників 
АТО. Всі звернення були своєчасно розглянуті, заявники 
отримали роз’яснення та консультації. 

Не менш важливими є питання, що стосуються зайня-
тості та працевлаштування інвалідів, звернень громадян 
з питань загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, проведення спеціальних розслідувань нещас-
них випадків на виробництві. Не секрет, що чимало 
спецрозслідувань тягнеться роками, через що потерпілі та 
їх сім’ї не отримують соціальних виплат. 

Поряд з інспекційною, наглядовою діяльністю трива-
тиме превентивна робота. Незмінним залишається гасло 
Держпраці щодо зміни акцентів: з контролю – на запобі-
гання порушенням у сфері безпеки та гігієни праці, трудо-
вих прав громадян, на попередження виробничого травма-
тизму. Найактивніше профілактичні заходи проводили те-

риторіальні органи Львівської, Черкаської, Херсонської, 
Тернопільської областей. Посилити таку роботу рекомендо-
вано у Хмельницькій, Сумській та Житомирській областях.

ПРО СТАН ТРАВМАТИЗМУ

У 2015 році кількість нещасних випадків, пов’язаних 
з виробництвом, порівняно з попереднім роком зменшила-
ся на 33%, або на 2058 нещасних випадків (4260 осіб 
у 2015 р. проти 6318 – у 2014 р.). Кількість нещасних ви-
падків зі смертельними наслідками, пов’язаних з вироб-
ництвом, порівняно з аналогічним періодом 2014 р. змен-
шилася на 32%, або на 173 нещасні випадки (375 осіб 
у 2015 р. проти 548 – у 2014 р.).

Традиційно найчастіше загибель людей обумовлена ор-
ганізаційними, психофізіологічними та технічними причи-
нами. Перші рядки смертельно небезпечних професій за-
ймають  працівники транспортної галузі, агропромислово-
го комплексу, будівельники, електрики, шахтарі, керівни-
ки. Значна кількість загиблих – серед представників 
соціально- культурної сфери.

Через події на сході наша країна втратила 345 вугільних 
підприємств. На тих, що перебувають у сфері нагляду 
Держпраці, видобутком вугілля займаються понад 
47 350 осіб. Протягом 2015 року травми отримали 752 пра-
цівники, з них 19 – смертельні. Двоє осіб загинули внаслідок 
ведення бойових дій. Серед найгостріших проблем – дефіцит 
саморятівників (бракує близько 6 тис. одиниць). Український 
виробник цих ЗІЗ опинився на окупованій території, і наразі 
тривають пошуки постачальників за кордоном. 

Зростанням смертельного травматизму в 2015 році від-
значився АПК, в якому зайнято близько 2 млн осіб (майже 
20% усіх працюючих в Україні). Значна кількість нещасних 
випадків у цій галузі стається внаслідок ДТП. Минулоріч-
ний стрибок травматизму фахівці пояснюють кількома при-
чинами: зменшенням на 40% чисельності державних 
інспекторів з нагляду в галузі, мораторієм на перевірки, 
недостатнім відомчим контролем, великою кількістю малих 
господарств, в яких не надто переймаються питаннями охо-
рони праці та навчання працівників. 

Щоб поліпшити ситуацію, пропонується створити при 
райдержадміністраціях інформаційно-консультаційні кабі-
нети, в яких працівники Держпраці надаватимуть консуль-
таційну допомогу малим підприємствам: як впроваджувати 
в АПК системи управління виробничими ризиками, прово-
дити аудит стану охорони праці та налаго джувати співпра-
цю з органами МВС і державною службою безпеки на 
транспорті щодо запобігання ДТП.

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

В Україні досі діє система управління охороною праці, 
сформована за часів планово-адміністративної економічної 
системи, суттю якої є регламентування процедур та правил, 
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пов’язаних із застосуванням робочого обладнання, забез-
печенням ЗІЗ тощо. Така система не відповідає вимогам 
сучасної системи розвитку економіки, стримує запрова-
дження ефективних механізмів економічного стимулювання 
роботодавців до створення безпечних і здорових умов праці 
персоналу та не сприяє застосуванню сучасних методів 
управління, заснованих на міжнародних стандартах у сфері 
управління безпекою. 

У країнах ЄС та світу застосовують систему управління, 
побудовану на основі оцінки та управління виробничими ри-
зиками, і така практика визнана обов’язковою на законодав-
чому рівні. В Україні також планується реформувати систему 
управління охороною праці шляхом застосування ризик-
орієнтованого підходу на всіх рівнях управління – від дер-
жавного до виробничого. Основні цілі такого перетворення: 
перейти від компенсації завданої шкоди до профілактики 
виробничого травматизму; зменшити регулятивний тиск на 
роботодавців та одночасно посилити їх відповідальність за 
забезпечення безпечних і здорових умов праці; переорієнту-
вати державні органи з наглядової діяльності на розширення 
інформаційно-консультативної підтримки.

На рівні підприємства ризик-орієнтована СУОП має бу-
ти невід’ємною частиною загальної системи управління під-
приємством та легко інтегруватися з системами управління 
якістю, екологічного управління, енергоменеджменту то-
що. При цьому управління та постійний моніторинг ризиків 
для життя та здоров’я працівників стане обов’язком робо-
тодавця, установленим на законодавчому рівні.

ПРО РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ

Протягом 2015 р. співробітники Держпраці реагу-
вали на звернення та запити громадян, інформували су-
спільство з різноманітних питань у межах компетенції, 
надавали роз’яснення щодо застосування вимог законо-

давства. Найчастіше громадяни цікавилися питаннями 
ліквідації Інспекції праці та Держгірпромнагляду, проце-
сом їх реформування, застосуванням вимог норматив-
но-правових актів. Ця робота проводилася через зустрічі 
з громадянами, листування, за допомогою офіційного 
веб-сайту (рубрика «Запитання – відповіді»), шляхом ви-
світлення актуальних питань на сторінках журналів «Охо-
рона праці» та «Технополіс». 

Голова служби звернув увагу керівників територіаль-
них структур на те, що багато з них не використовують 
інтерактивні можливості своїх сайтів, а також соціальних 
мереж і місцевих ЗМІ. Зараз створюється пілотний он-
лайн-проект громадської приймальні, і після тестування 
його планується впровадити в усіх обласних органах. Це 
дасть можливість фахівцям Держпраці спілкуватися з гро-
мадянами в онлайн-режимі, бути відкритими, економити 
час і кошти.

У межах Всеукраїнського тижня права в минулому ро-
ці фахівці Держпраці провели лекції на тематику охорони 
праці для студентів вищих навчальних закладів у Києві, 
Харкові, Полтаві, Львові, Луцьку. Триває активна підго-
товка до Всесвітнього дня охорони праці, який цьогоріч 
проходить під гаслом «Стрес на робочому місці: колектив-
ний виклик». Стартував щорічний конкурс дитячого ма-
люнка, який проводить ДП «Редакція журналу «Охорона 
праці» за підтримки Держпраці. Фінальний тур конкурсу 
відбудеться в Києві 28 квітня, у Всесвітній день охорони 
праці.

Завершуючи засідання колегії, Роман Чернега ще раз 
наголосив на тому, що перед колективом Держпраці стоять 
складні завдання. Але, коли вже взяли на себе відповідаль-
ність, треба працювати. Якщо є бажання, то немає таких 
завдань, які неможливо виконати.

Олександр Фандєєв, спецкор, фото автора

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ
про стан виробничого травматизму за 2015 р. порівняно з 2014 р.

По регіонах, травмировано осіб За напрямами нагляду, травмовано осіб

 
Напрям нагляду

2015 2014 +/–

Усього У т. ч. 
смертельно Усього У т. ч. смер-

тельно Усього У т. ч. смер-
тельно

Вугільна промисловість 752 19 2034 99 –1282 –80

Гірничорудна та нерудна  
промисловість 207 16 220 12 –13 4

Нафтогазовидобування та 
геологорозвідка 11 4 19 2 –8 2

Енергетика 113 18 135 26 –22 –8

Будівництво 206 35 263 48 –57 –13

Котлонагляд, підйомні 
споруди 10 1 20 6 –10 –5

Машинобудування 311 21 507 23 –196 –2

Металургійна  
промисловість 268 14 340 25 –72 –11

Хімічна  промисловість 137 16 132 15 5 1

Транспорт 396 54 423 71 –27 –17

Зв’язок 60 8 74 8 –14 0

Газова промисловість 48 2 51 8 –3 –6

Житлокомунгосп 141 14 171 9 –30 5

Агропромисловий 
комплекс 602 84 691 95 –89 –11

Деревообробна 
промисловість 83 5 76 9 7 –4

Легка та текстильна 
промисловість 17 0 25 0 –8 0

Соціально-культурна 
сфера та торгівля  898 64 1137 92 –239 –28

Усього 4260 375 6318 548 –2058 –173

Адміністративна 
одиниця

2015 2014 +/–

Усього
У т.ч. смер-

тельно
Усього

У т.ч. смер-
тельно

Усього
У т.ч. смер-

тельно

Україна 4260 375 6318 548 –2058 –173
АР Крим 0 0 51 3 –51 –3
м. Севастополь 0 0 18 0 –18 0
Вінницька область 177 15 216 17 –39 –2
Волинська область 178 13 137 7 41 6
Дніпропетровська область 608 47 767 57 –159 –10
Донецька область 672 36 1850 125 –1178 –89
Житомирська область 102 8 115 15 –13 –7
Закарпатська область 37 4 44 9 –7 –5
Запорізька область 285 12 304 14 –19 –2
Івано-Франківська область 90 10 79 12 11 –2
Київська область 167 23 154 26 13 –3
м. Київ 315 29 334 34 –19 –5
Кіровоградська область 51 8 73 5 –22 3
Луганська область 108 9 578 48 –470 –39
Львівська область 224 22 241 22 –17 0
Миколаївська область 66 4 79 7 –13 –3
Одеська область 125 18 117 18 8 0
Полтавська область 206 19 217 19 –11 0
Рівненська область 90 4 116 7 –26 –3
Сумська область 117 11 121 13 –4 –2
Тернопільська область 59 10 80 11 –21 –1
Харківська область 143 20 208 32 –65 –12
Херсонська область 73 9 83 11 –10 –2
Хмельницька область 100 16 122 10 –22 6
Черкаська область 116 8 73 9 43 –1
Чернівецька область 30 8 41 5 –11 3
Чернігівська область 121 12 100 12 21 0
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Безпека праці Системний менеджмент

Віталій Цопа, д-р техн. 
наук, професор МІМ-Київ, 
міжнародний експерт і ау-
дитор з систем менед-
жменту ISO 9001, 14001, 
50001 та OHSAS 18001

ISO 9001 
Якість

EN 91ХХ 
Авіа (серія)

ISO 22000 
Харчова безпека

ISO 20252:2006 
 Маркетингові 
дослідження

EN 15838:2009-10 
Контакт-центри споживачів

EN 15038:2006 
Послуги перекладу

ISO/TS 16949 
Авто

IRIS 
Залізниці

ISO 29001 
Нафтогазова галузь

ISO 13485 Медична техніка 
                та обслуговування

ISO/IEC 20 000, TL 9000 
Інформаційні 

технології

Настанова щодо соціальної 
відповідальності ISO 

26000:2010

Настанова щодо аудиту систем 
менеджменту ISO 19011:2011

ISO 14001 
Екологія

OHSAS 18001 
Охорона праці

ISO 27001 
Інформаційна 

безпека

Стандарти за видами менеджменту

ISO 28000 
Безпека ланцюгів 

поставок

ISO 50001 
Енергоспоживання 
(енергозбереження)

Стандарти систем менеджменту якості по галузяхСтандарти систем менеджменту за видами діяльності

Стандарти-вимоги, спрямовані на результативність
Стандарти-вимоги, спрямовані на результативність та ефективність
Стандарти-настанови (рекомендації)

Рис. 1. Основні міжнародні стандарти: вимоги в галузі систем менеджменту

БАЗОВА КОНЦЕПЦІЯ ТА МО-
ДЕЛЬ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Основний виробничий ланцюжок «по-
стачальники – виробник – спожи-
вачі», який формується в системах 
менеджменту, по суті, є сукупністю 
взаємозалежних процесів, спрямова-
них на отримання результату: випуск 
продукції та/або надання послуг.

Сучасна концепція систем менедж-
менту полягає в тому, що результатом 
роботи компаній є продукти та/або по-
слуги для споживачів. Щоб отри ма-
ти цей результат, компанії повинні 
мати та управляти такими взаємозалеж-
ними еле ментами систем менеджменту: 

1) споживачі; 2) процеси; 3) поста-
чальники; 4) персонал; 5) інфраструк-
тура; 6) середовище виконання проце-
су; 7) ресурси для моніторингу та 
вимірювання; 8) база знань організації; 
9) вище керівництво; 10) продукти та 
послуги; 11) заінтересовані сторони.

БЕЗПЕКА ТА ЯКІСТЬ
у системах менеджменту: ISO 9001:2015

Протягом 2016 року в нашому журналі буде опубліковано цикл статей, у яких докладно розповідатиметься 
про створення та розвиток міжнародних стандартів у галузі систем менеджменту, їх зміст та вимоги, а також 
висвітлюватимуться питання якості, екології, гігієни та безпеки праці, енергоспоживання у світлі вимог 
відповідних міжнародних стандартів ISO як кращих світових практик. 

У даній публікації розглядається базова концепція систем менеджменту, розповідається про розвиток 
систем менеджменту якості та нову редакцію стандарту ISO 9001:2015.

Directives Part 1. Consolidated ISO Supplement
(Консолідований додаток до Директиви ISO/IEC. Частина 1. Вимоги до стандартів ISO)

У циклі статей, що пропонуються до уваги наших читачів, йтиметься про такі міжнародні стандарти 
(рис. 1): якості – ISO 9001; екології – ISO 14001; гігієни та безпеки праці – BS OHSAS 18001;

енергоспоживання/енергозбереження – ISO 50001; інформаційної безпеки – ISO 27001; харчової безпеки – 
ISO 22000; логістичних ланцюгів – ISO 28000 й інші.

Журнал «Охорона праці» у рамках проекту «Академія управління ризиками в системах менеджмен-
ту» проводить комплексне модульне навчання на поглибленому рівні фахівців з управління ризика-
ми у сферах якості, гігієни та безпеки праці, екології, енергоспоживання, інформаційної безпеки, 
логістичної безпеки, харчової безпеки та за іншими напрямами відповідно до кращих міжнародних 
практик. Цей навчальний проект здійснюється на регулярній основі та не має аналогів не тільки в 
Україні, але й у всіх пострадянських державах. За докладною інформацією щодо запису до груп 
звертатися за тел.: (044) 559-19-51
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УПРАВЛІННЯ
Вимоги:
– споживача
– міжнародного законодавства
– національного законодавства
– стандартів
– нормативних документів і т. ін.

Політика
Цілі
Процедури управління
Робочі процедури
Регламенти
Технічні процеси
Записи і т. ін.

П
ос

та
ча

ль
ни

ки

С
по

ж
ив

ач
і

Вище керівництво

Процеси

Ресурси

Персонал Інфраструктура Середовище вико-
нання процесу

Ресурси для моніто-
рингу та вимірювання

База знань 
організації

Поліпшення

Аналіз вищого 
керівництва

Моніторинг

Вимірювання

Критерії 
процесів

Результат 
процесів

Сировина
Матеріали

Вироби для комплект.
Інформація і т. ін.

Продукти

Послуги

Базова модель систем менеджменту 
(рис. 2) складається із взаємопов’яза-
них і взаємодіючих елементів для досяг-
нення результату: випуску продукції та/
або надання послуг. Результатом роботи 
систем менеджменту є якість, строк, 
кількість, сервіс, ціна та інші вимоги до 
продуктів/послуг. Основна функція ви-
щого керівництва – ефективно управ-
ляти елементами системи менеджменту 
для отримання якісного результату.

КОНЦЕПЦІЯ ВТРАТ 
У СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Виробництво продукції та/або надан-
ня послуг завжди пов’язані з витрата-
ми ресурсів, а витрати завжди пов’я-
зані із втратами.

Нарівні з базовою концепцією си-
стем менеджменту необхідно розгляда-
ти концепцію втрат у системах менед-
жменту. На практиці менеджери добре 
знають і розуміють, що таке результат 
діяльності організації та витрати на до-
сягнення результату, але, на жаль, при-

діляють недостатньо часу ідентифікації 
втрат у виробничих системах. Уніфіка-
ція, що почалася останніми роками, 
та інтеграція міжнародних стандартів 
у галузі систем менеджменту підво-
дить нас до розуміння необхідності 
єдиного підходу в системах менед-
жменту на основі концепції втрат.
Автор сформулював таку модель і ак-
сіоми концепції втрат у системах ме-
неджменту (рис. 3):

Аксіома 1. Діяльність організації 
завжди спрямована на результат. Ре-
зультатом діяльності організації 
завжди є продукція та/або послуга.

Аксіома 2. Організація у процесі 
досягнення результату завжди має 
втрати. Для отримання результату їй 
необхідні ресурси двох видів. Пер-

ший – це ресурси, що переробляються 
і трансформуються в результат: ма-
теріали, сировина, вироби для ком-
плектування, енергія, інформація тощо. 
Другий вид – персонал, інфраструкту-
ра, робітниче середовище тощо, які 
сприяють переробці й трансформації 
першого виду ресурсів у результат, тоб-
то  продукцію та/або послуги. 

Аксіома 3. Організація несе ви-
трати на досягнення результатів, 
у числі яких завжди присутні втра-
ти. Втрати – це частина витрат, які 
не створюють цінності для спожива-
ча. Втрати необхідно ідентифікувати 
і прагнути виключати та/або знижу-
вати їх у процесі діяльності організа-
ції. Втрати обумовлюють підвищен-
ня ціни для споживача та/або змен-
шення прибутків для організації.

Аксіома 4. Втрати організації 
при отриманні результату пов’язані 
з помилками та проблемами у про-
цесі взаємодії елементів систем ме-
неджменту.

Аксіома 5. Завжди існує небезпе-
ка втрат у часі та просторі, обумовле-
них помилками в системах мене дж-
менту організації.

Аксіома 6. Основними видами 
втрат у системах менеджменту органі-

Рис. 2. Базова модель систем менеджменту

ДОВІДКА

Відповідно ДО ГОСТ Р 56020-2014 
«Ощадливе виробництво. Основні поло-
ження та словник»:
• втрати (waste, muda) – будь-яка дія на 
всіх рівнях організації, під час здійснен-
ня якої споживаються ресурси, але не 
створюються цінності. 

Примітка. У більшості потоків створення 
цінності дії, що створюють цінність з погля-
ду споживача, становлять незначну частку 
всіх дій, що виконуються. Скорочення (усу-
нення) дій, що створюють втрати, є най-
важливішим джерелом удосконалювання 
потоку створення цінності та збільшення 
задоволеності зацікавлених сторін.

Якості 
ISO 9001

Еколо-
гічних 

ISO 14001

Здоров’я 
та життя людей  

BS OHSAS 18001

Інформації
 ISO 27001

Ланцюгів 
поставок 
ISO 28000

Енергоспо-
живання
ISO 50001

Планування в системах менеджменту – усунення та зниження втрат

Управління ризиками

Функціонування систем 
менеджменту

Втрати в системах менеджменту

Управління коригувальними
 діями

Етапи управління 
ризиками

1) ідентифікувати 
небезпеки втрат

2) оцінити ризики 
небезпек втрат

3) обробити 
ризики

Етапи управління 
коригувальними діями:
1) провести аналіз 
    невідповідностей
2) визначити причини 
    невідповідностей
3) установити наявність/
    відсутність подібних 
    невідповідностей
4) виконувати необхідні дії
5) аналізувати результативність
    усіх виконаних коригувальних дій

Рис. 3. Модель концепції втрат у системах менеджменту

ДОВІДКА

Згідно зі стандартом ISO 9000:2015 року:

• ефективність (efficiency) – співвідно-
шення між досягнутим результатом і ви-
траченими ресурсами; 

• результативність (effectiveness)  – 
ступінь виконання запланованих завдань 
і досягнення запланованих результатів. 
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зацій є: якість; екологія; гігієна та 
безпека праці; енергоспоживання; 
інформаційна безпека; харчова без-
пека; безпека логістичних ланцюгів; 
ресурси часу; матеріальні ресурси; 
репутаційний імідж; фінансові ре-
сурси, інтелектуальні ресурси тощо.

Аксіома 7. Небезпеки втрат існу-
ють протягом усього життєвого циклу 
продукції та/або послуги. Небезпеки 
втрат можуть виникати та бути реалі-
зовані у всіх ланцюгах життєвого ци-
клу: під час планування, проектування, 
виробництва, утилізації тощо.

Аксіома 8. Основний підхід у ро-
боті із втратами полягає у створенні 
відповідної або інтегрованої системи 
менеджменту, що містить забезпечен-
ня її результативності та/або ефектив-
ності, управління небезпеками втрат, 
поліпшення самої системи менеджмен-
ту щодо запобігання і зниження втрат.

Аксіома 9. Основний метод управ-
ління небезпеками втрат повинен мі-
стити в собі ідентифікацію небезпек, 
оцінку ризиків та управління ними 
через реалізацію попереджувальних 
заходів, тобто управління ризиками.

Аксіома 10. Для запобігання 
і зниження втрат у виробничих про-
цесах необхідно розвивати в органі-
зації  культуру якості та безпеки.

На думку автора, на основі кон-
цепцій систем менеджменту і втрат 
можна сформулювати сучасні концеп-
ції та моделі систем менеджменту 
якості, екології, гігієни і безпеки пра-
ці, енергоспоживання/енергозбере-
ження тощо. 

Розглянемо концепцію систем ме-
неджменту якості.

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Формування та розуміння концепції 
систем менеджменту якості почина-
лося з використання контролю якості 
продукції, потім трансформувалося 
в більш широке поняття забезпечен-
ня якості, потім з’явилося розумін ня 
необхідності управління та поліп-
шення якості на основі системного 
підходу.

Починаючи з редакції стандарту 
ISO 9001:2000 здійснювався перехід 
від функціонального підходу до про-
цесного. У новій редакції стандарту 
ISO 9001:2015 до процесного підходу 
додано вимогу щодо управління ри-
зиками небезпек втрат якості. 

У розвитку сучасної концепції ме-
неджменту якості можна виділити 
кілька перехідних етапів (рис. 4):

I етап. Перехід від контролю 
якості до забезпечення якості 
продукції – британський стан-
дарт BS 5750 1979 року.

II етап. Перехід від забезпечення 
якості до системи якості, що до-
датково містить у собі управлін-
ня та поліпшення якості на основі 
функціонального підходу і 20 еле-
ментів якості – серія міжнарод-
них стандартів ISO 9000 1987 та 
1994 років.

III етап. Перехід від систем 
якості на основі функціонального 
підходу до систем менеджменту 
якості на основі процесного підхо-
ду – серія міжнародних стан-
дартів ISO 9001 2000 і 2008 років.

IV етап. Перехід на нову єдину 
структуру всіх міжнародних 

стандартів ISO в галузі систем 
менеджменту з метою поліпшення 
їх інтеграції в рамках загальної си-
стеми менеджменту на основі 
управління ризиками. Це знайшло 
повне відображення в новій редак-
ції стандартів ISO 9001:2015 та 
ISO 14001:2015.

НОВА РЕДАКЦІЯ СТАНДАРТУ 
ISO 9001 2015 РОКУ

У 2012–2013 роках було розроблено 
і прийнято документ ISO/IEC 
Directives, що встановлює, серед ін-
шого, єдиний підхід, якому повинні 
слідувати всі технічні комітети ISO 

під час розробки або перегляду 
стандартів на системи менед-
жменту. Частина 1 цього доку-
мента (Part 1. Consolidated ISO 
Supplement) визначає загальну 
структуру стандартів (так звану 
«структуру високого рівня»), 
загальний текстовий зміст ба-
зових положень, загальні ба-
зові терміни та визначення. 
Технічний комітет ISO/ТК 176 
під час підготовки нової версії 
стандарту ISO 9001 керувався 
цією директивою для компону-
вання змісту стандарту від-
повідно до «Структури Високо-
го Рівня», який має укладатися 
в десять розділів, наведених 
у табл. 1. Можна бачити, що 
структура нової редакції стан-
дарту ISO 9001:2015 сама по 
собі містить замкнений управ-
лінський цикл і в разі правиль-
ного застосування забезпечує 
саморозвиток системи.

Роки 2015 2020

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

З 1979 року почав працювати Технічний комітет ISO/TC 176 
«Менеджмент якості та забезпечення якості»

Публікація 
ISO 9001:2015, значні 
зміни редакції 2008 р.

Публікація 
ISO 9001:2008, 
незначні зміни 
редакції 2000 р.

Публікація 
ISO 9001:2000, 
значні зміни 

редакції 1987 р.

Публікація 
британського 
стандарту BS 

5750:1979

Публікація ISO 
9001:1994, незначні 

зміни редакції 1987 р.

Публікація ISO 
9001:1987, за основу 
взятий BS 5750:1979

III етап

II етап

I етап

IV етап

Еволюція міжнародного стандарту ISO 9001

Система – Система менеджменту – Процесний підхід – Уніфікація – Управління ризиками

ні
ід

ес

–

мен
дж

ема

– Управлінн

джмен

Система – Система менеджменту – Процесний підхід – Уніфікація – Управління ризиками

Рис. 4. Еволюція міжнародного стандарту ISO 9001 на системи менеджменту якості

Таблиця 1. 
Порівняння змісту старої та нової редакцій ISO 9001

Зміст

Редакцій 
2000 та 2008 рр.

Нової редакції 
2015 р.

0. Вступ
1. Галузь застосування

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення

4. Системи менед-
жменту якості

4. Контекст 
організації

5. Відповідальність 
керівництва

5. Лідерство
6. Планування

6. Менеджмент 
ресурсів

7. Забезпечення

7. Випуск продукції 8. Функціонування

8. Вимірювання, 
аналіз 
і поліпшення

9. Оцінка 
результатів 
діяльності

10. Поліпшення
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ МЕНЕД-
ЖМЕНТУ ЯКОСТІ СТАНДАРТУ 
ISO 9001:2015

Модель системи менеджменту якості, 
що представлено у стандартах ISO 
9001 у редакціях 2000 і 2008 років, 
також зазнала істотних змін (рис. 5). 
Елементи розподілені по розділах з 4 
до 10, ліворуч на моделі – зацікавлені 
сторони, вимоги споживача, право-
руч – задоволеність споживача, про-
дукти та послуги.

Входи (вимоги) перетворюються на 
виходи (продукти й послуги) через ос-
новний процес вимог розділу 8 «Опе-
рації». Результати цього процесу оці-
нюються згідно з вимогами розділу 9 
«Оцінювання показників». Інформа-
ція з оцінювання показників потрапляє 
до керівництва, яке ухвалює рішення, 
згідно з вимогами розділу 5 «Лідер-
ство». На основі керівних рішень роз-
робляються цілі та плани згідно з ви-
могами розділу 6 «Планування». Ви-
моги розділу 10 «Поліпшення» забез-
печують постійне поліпшення системи 
менеджменту якості, а вимоги розділу 
7 «Підтримування» характеризують 
ресурси процесу.

ПРИНЦИПИ СИСТЕМ МЕНЕДЖ-
МЕНТУ ЯКОСТІ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ 
СТАНДАРТУ ISO 9001:2015

Зміни також торкнулися принципів 
систем менеджменту якості. Тепер 
замість восьми принципів стало сім 
(табл. 2). Вилучено принцип «Си-
стемний підхід». А принцип «Взаємо-
вигідні стосунки з постачальниками» 
було розширено до принципу «Керу-
вання взаємостосунками із зацікавле-
ними сторонами».

На думку автора, до наявних прин-
ципів систем менеджменту якості не-
обхідно додати ще один принцип – 
«ризик-орієнтоване мислення» керів-
ництва та персоналу організації.

ОСНОВНІ ЗМІНИ В НОВІЙ 
РЕДАКЦІЇ СТАНДАРТУ 
ISO 9001:2015

1. Вище керівництво. У новій ре-
дакції зникло поняття «представник 
керівництва з якості», що давало 
можливість вищому керівництву де-
легувати роботу з підвищення якості 
своєму підлеглому. Тепер усе вище 
керівництво повинно бути прихиль-

не до системи менеджменту якості. 
Лідируюча роль керівництва полягає 
у прийнятті рішень, що ґрунтуються 
на фактах і показниках, забезпечен-
ні впровадження і функціонування 
системи менеджменту якості, ство-
ренні та впровадженні стратегії, 

включаючи політику й цілі якості, 
а також у доведенні цієї інформації 
до персоналу. 

2. Термін «продукція». Найбільш 
принципова зміна в термінології нової 
редакції стандарту ISO 9001:2015 сто-
сується застосування терміна «продук-
ція». У попередніх версіях стандарту 
цей термін поєднував матеріальний то-
вар і нематеріальну послугу. У новій 
версії було вирішено замість терміна 
«продукція» застосувати терміни «про-
дукт» (товар) і «послуга». Зазвичай 
продуктом (товаром) уважається те, що 
можна відчути та обчислити. А послуга-
ми вважаються робота, поставка про-
дукту, навчання, послуги у сфері відпо-
чинку, послуги зв’язку тощо.

3. Винятки. За наявності винятків 
із вимог стандарту їх слід аргументова-
но обґрунтувати.

4. Терміни «документація» і «за-
писи». Вирішено два колишні терміни 
«документація» і «записи» об’єднати 
в один загальний термін «документо-
вана інформація».

5. Попереджувальні дії. Попере-
джувальні дії вилучено з вимог стан-
дарту ISO 9001:2015, але замість них 
включено вимогу щодо управління 
ризиками. Тепер організація зобов’я-
зана ідентифікувати небезпеки 
й управляти своїми ризиками, пов’яза-
ними з якістю та задоволеністю спо-
живачів. Організація сама визначає 
методику управління ризиками.

6. Настанова з якості. Найради-
кальнішою зміною ISO 9001:2015 
є відмова від обов’язкової вимоги що-
до наявності «керівництва з якості».

7. «Контекст організації». Важ-
ливою новацією стало введення по-
няття «контекст організації» в ISO 
9001:2015. Є труднощі з адекватним 
перекладом на українську мову термі-
на «context». По суті, йдеться про су-
купність зовнішніх і внутрішніх факто-

Рис. 5. Модель системи менеджменту якості згідно з новою редакцією стандарту ISO 9001:2015
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ДОВІДКА

ISO 9001 2015 року
Нову редакцію стандарту було опубліковано 
у вересні 2015 року. Стандарт ISO 9001:2015 
став простіший у  спільному використанні 
з  іншими стандартами систем менедж-
менту (наприклад, ISO 14001, ISO 50001, 
BS OHSAS 18001 тощо), а  структура та 
зміст нової редакції стали зрозумілішими для 
користувачів.

Таблиця 2
Порівняння принципів менеджменту якості старої та нової редакцій ISO 9001

Принципи менеджменту якості

Редакцій 2000 та 2008 рр. Нової редакції 2015 р.

☑ Орієнтація на споживача ☑ Орієнтація на споживача

☑ Роль керівництва ☑ Лідерство

☑ Залучення персоналу ☑ Залучення персоналу

☑ Процесний підхід ☑ Процесний підхід

☑ Системний підхід ☑ Поліпшення
☑ Поліпшення
☑ Прийняття рішень, що грунтуються на фактах ☑ Рішення, що грунтуються на фактах

☑ Взаємовигідні стосунки з постачальником
☑ Управління взаємостосунками
із зацікавленими сторонами
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Найджел Крофт, голова підкомітету 
ISO/TC 176/SC  2 з  систем контролю 
якості: «Найважливіші зміни в новій ре-
дакції ISO 9001 є  еволюційними, 
а не революційними. Ми досягли цього 
шляхом комбінування процесного підхо-
ду з  ризик-орієнтованим мисленням 
і використання циклу Plan-Do-Check-Act 
на всіх рівнях організації».

рів, які впливають на досягнення ці-
лей, поставлених системою менедж-
менту організації. В майбутньому пе-
реклад цього терміна в офіційних 
перекладах необхідно уточнювати.

8. До стандарту ISO 9001:2015 
уведено нові вимоги щодо бази знань 
організації. База знань організації – 
це специфічні знання, що ґрунтуються 
на досвіді роботи, набутому даною ор-
ганізацією. Це інформація, яка вико-
ристовується і надається в загальне 
користування для досягнення цілей 
організації. База знань організації мо-
же бути заснована на: 

внутрішніх джерелах (інте-
лектуальна власність; практичні 
знання, вивчений досвід успішних 
і неуспішних проектів; фіксація та 
надання в загальне користування 
недокументованих знань і досвіду; 
результати поліпшення процесів, 
продуктів та послуг); 

зовнішніх джерелах (стан-
дарти; наукове співтовариство; 
конференції, знання, отримані від 
споживачів або зовнішніх поста-
чальників).

9. Введено нові вимоги до управ-
ління змінами. Організація повинна 
аналізувати та управляти змінами 
у виробництві продуктів і послуг в об-
сязі, необхідному для забезпечення 
постійної відповідності вимогам. Ор-
ганізація повинна зберігати задоку-
ментовану інформацію, що містить 
результати аналізу змін, відомості про 
осіб, які дозволили проведення змін, 
а також про будь-які дії, що випли-
вають із аналізу. 

НОВЕ В ISO 9001:2015: КОНЦЕП-
ЦІЯ МИСЛЕННЯ, ЩО ГРУНТУЄТЬ-
СЯ НА УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ

Нова редакція стандарту ISO 
9001:2015 дає можливість створити 
більш сильні системи менеджменту 
якості організацій за рахунок форму-
вання нового підходу, що поєднує про-
цесний підхід з PDCA (цикл Шухар-
та – Демінга) і підходом, заснованим 
на управлінні ризиками. 

Концепція мислення, заснована 
на управлінні ризиками, мала місце 
й у попередніх версіях ISO 9001, на-

ВИСНОВКИ

1. Нова редакція стандарту ISO 9001:2015 встановила вимоги та заклала основи, 
необхідні для того, щоб стандарти менеджменту якості були інтегровані у процес ор-
ганізації бізнесу і стали рівними між собою поняттями відповідно до їх стратегічного 
призначення. Таким чином, аналіз результативності й ефективності систем менед-
жменту якості стає еквівалентним оцінці результативності й  ефективності самого 
бізнесу.

2. Нова редакція стандарту ISO 9001, по суті, запустила процес уніфікації всіх 
міжнародних стандартів в галузі систем менеджменту і створення єдиних умов пере-
ходу на інтегровані системи менеджменту якості, екології, охорони та безпеки праці, 
енергоспоживання тощо.

3. Також нова редакція ISO 9001 дала початок процесу формування єдиної кон-
цепції систем менеджменту щодо зниження втрат. У зв’язку з чим з’явилася необхід-
ність впроваджувати поняття «безпека якості» та «небезпеки втрат у системах ме-
неджменту» для формування мислення, заснованого на управлінні ризиками не-
безпек втрат у системах менеджменту.

4. Вихід нової редакції ISO 9001:2015 дозволяє зробити системи менеджменту 
якості організацій більш результативними, що в  цілому сприятиме підвищенню не 
тільки якості продукції та послуг, але і якості життя людей в усьому світі, у тому чис-
лі в Україні.

5. Впровадження вимог нової редакції стандарту ISO 9001 ставить перед органі-
заціями завдання щодо формування у  працівників ризик-орієнтованого мислення 
шляхом навчання їх методам та інструментам управління ризиками. Про те, хто та як 
проводить в Україні таке навчання, автор розповість в окремій статті.

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ
Одночасно з ISO 9001:2015 були переглянуті й опубліковані нові редакції стандартів ISO 

14001:2015 «Системи екологічного менеджменту – Вимоги» та ISO 9000:2015 «Системи менед ж-
  менту якості – Основні положення та словник». Стандарт ISO 9000:2015 розміщено у додатку до цього 
номера журналу. Стандарти ISO 9000:2015 та ISO 14001:2015 будуть опубликовані в найближчих номерах.

Кевін МакКінлі, заступник гене-
рального секретаря ISO: «ISO 9001 
дає змогу організаціям адап-
туватися до світу, що зміню ється. 
Це підвищує здатність орга нізації 
задовольняти потреби своїх клієнтів 
і забезпечує підгрунтя для росту та 
стійкого успіху».

приклад у вимогах до планування, 
аналізу та поліпшення. Нова редакція 
стандарту ISO 9001:2015 висуває ви-
моги до організації встановити її кон-
текст і визначити ризики як основу 
для планування. Це відображує за-

стосування мислення, за-
снованого на ризиках, до 
планування й виконання 
процесів систем менедж-
менту якості та буде корис-
ним при визначенні необ-
хідної структури й обсягу 
документованої інформації.

Одне з основних при-
значень систем менедж-

менту якості – діяти як інструмент 
попередження. Тому новий стандарт 
не містить окремого розділу або під-
розділу щодо попереджувальних дій. 
Концепція попереджувальних дій 
реалізована за допомогою застосу-
вання мислення, заснованого на 
управлінні ризиками, до формулю-
вання вимог систем менеджменту 
якості.

Мислення, засноване 
на оцінці ризиків, яке ви-
користовується в новій 
редакції стандарту, сприяє 
зменшенню числа дирек-
тивних вимог й обумов-
лює замінювання їх вимо-
гами, заснованими на по-
казниках. Це підвищує 

гнучкість порівняно зі старою редак-
цією стандарту ISO 9001:2008 у вимо-
гах до процесів, документованої інфор-
мації та обов’язкам в організації. 

Не всі процеси системи менедж-
менту якості мають однаковий рівень 
ризику щодо здатності організації до-
сягати поставлених цілей. На підставі 
вимог стандарту організація відповідає 
за прихильність до мислення, заснова-
ного на оцінці ризиків, а також за дії 
щодо обробки ризиків, які, зокрема, 
стосуються того, чи зберігати задоку-
ментовану інформацію як свідчення 
визначення ризиків.

Що стосується процесу сертифіка-
ції, то Міжнародний форум з акреди-
тації (IAF) схвалив трирічний перехід-
ний період для нового стандарту ISO 
9001:2015, який триватиме з вересня 
2015 року до вересня 2018-го. При 
цьому IAF схвалювала та заохочувала 
попередні перевірки готовності орга-
нізацій, що проводилися з травня 
2014 року, уже після опублікування 
проекту вказаного стандарту. 
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директора

Про зміни, що відбулися у нових версіях 
міжнародних стандартів ISO 9001:2015 
та ISO 14001:2015. Структура, нові акценти, 
термінологія.

досконалення систем менеджменту якості (СМЯ) 
на підприємствах, забезпечення населення без-
печною високоякісною продукцією, турбота про 

навколишнє середовище та раціональне використання 
природних ресурсів, а також поліпшення умов праці пер-
соналу на робочих місцях, – ось орієнтири, до яких повин-
ні прагнути підприємства для підвищення власної конку-
рентоспроможності та позитивного іміджу. Саме для дові-
ри та регламентації відносин між учасниками світового 
ринку (виробниками, споживачами, постачальниками) 
було розроблено та впроваджено міжнародні стан-
дарти, зокрема серій ISO 9000, ISO 14000, ISO 
50001, OHSAS 18000 та інші. 

У вересні 2015 р. Міжнародною організацією 
зі стандартизації (ISO) опубліковано нові версії 
стандартів на системи менеджменту якості – 
ISO 9000 «Системи менеджменту якості – ос-
новні положення та словник», ISO 9001:2015 
«Системи менеджменту якості. Вимоги» та систе-
ми екологічного менеджменту – ISO 14001:2015 
«Системи екологічного менеджменту. Вимоги та наста-
нови щодо застосування». 

Поява нових версій, з одного боку, є плановою та перед-
бачуваною подією (середній вік стандарту ISO становить сім 
років), а з іншого – обумовлена низкою характерних осо-
бливостей сучасного розвитку соціально-економічних сис-
тем, таких як підвищення рівня інформатизації та автомати-
зації елементів операційних та управлінських процесів; 
зростання впливу підприємницької діяльності на екологію; 
глобалізація конкуренції та посилення ролі менеджменту 
знань в управлінні системою; внутрішні та зовнішні ризики 
тощо. Саме останні причини призвели не просто до техніч-
ного перегляду стандартів ISO 9001 та ISO 14001 з боку 
підкомітетів SC2 ISO/ТС 176 «Управління якістю та забез-
печення якості» та ISO/TC 207/SC1 «Екологічний менедж-
мент», а до внесення певних суттєвих змін, що викликає 
наразі необхідність їх розгляду з метою розуміння та своє-
часної адаптації СМЯ та систем екологічного менеджмен-
ту (СЕМ) як складних соціально-економічних систем.

Запровадження СМЯ в діяльності підприємств та орга-
нізацій відіграє сьогодні значну роль у забезпеченні їх ста-

лого розвитку та є одним із можливих шляхів збереження 
конкурентних позицій на ринку, а також надає підприєм-
ствам та організаціям такі переваги:

☑ зростання рівня задоволеності вимог споживачів та 
інших зацікавлених сторін;

☑ відповідність діяльності вимогам чинного законодавства;
☑ економічне зростання; 
☑ удосконалення інфраструктури та оптимізація витрат 

на забезпечення діяльності;
☑ підвищення якості продукції та послуг;
☑ поліпшення компетентності та задоволеності персоналу;
☑ поліпшення зовнішнього іміджу та підвищення конку-

рентоспроможності на ринку.

Вагомими причинами для впровадження СЕМ є:
☑ поліпшення іміджу фірми в області виконання приро-

доохоронних вимог;
☑ задоволення вимог інвесторів і, як наслідок, доступ до 

капіталу (сприятливий режим інвестування);
☑ зниження витрат на страхування;
☑ зміцнення позицій на внутрішньому та зовнішньому 

ринках (конкурентні переваги);
☑ прагнення завоювати ринки «екологічної» («зеле-

ної») продукції;
☑ зменшення основних виробничих витрат, обумовлене 

матеріало- та енергозбереженням, що, у свою чергу, по-
зитивно впливає на вартість активів;

☑ зацікавленість у залученні висококваліфіко-
ваних кадрів;

☑ виконання вимог законодавства і регла-
ментів і, як наслідок, поліпшення відносин 
з урядовими органами та громадськістю;

☑ запобігання судовим позовам;
☑ пільгове ліцензування виробничої діяль-

ності;
☑ поліпшення умов праці.

Поява нової версії ISO 9001:2015 та ISO 
14001:2015 потребує пояснень для підприємств, що впро-
ваджуватимуть СМЯ та СЕМ, як самих змін, що відбудуть-
ся зі стандартами, так і нових вимог, які висуватимуться 
цими стандартами. 

Що ж нового пропонують користувачам стандарти ISO 
9001:2015 та ISO 14001:2015?

У першу чергу слід відзначити зміну структури стан-
дартів (див. рис. 1)

Зміна структури стандартів обумовлена переходом на 
«структуру високого рівня». Така структура прийнята 
у 2014 р. та визначена ISO як необхідність узагальнення 
вимог до побудови систем різних аспектів управління: еко-
логічного, енергетичного та фінансового менеджменту, ме-
неджменту професійної безпеки, інформаційної безпеки, 
менеджменту якості тощо. Як видно з рис. 1, нові версії 
стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 матимуть 
більш логічну та раціональну модель управлінського циклу 
Рlan-Dо-Сhесk-Асt (PDCА), відому нам як цикл Шухар-
та – Демінга. Цикл PDCА може бути застосовано до всіх 
процесів і до системи управління якістю в цілому. На рис. 2 

Системи менеджменту

ЯКІСТЬ + ЕКОЛОГІЯ.  
Новий формат

(Орган з сертифікації систем менеджменту Quality Austria)

У
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проілюстровано, як розділи 4–10 може бути згруповано 
відносно циклу PDCА.

Уніфікація структури стандартів дозволить у подальшо-
му запровадити на підприємствах інтегровані системи ме-
неджменту.

Крім того, перехід структури стандарту до PDCA зо-
середжує увагу на акцентах, відомих раніше як прин-
ципи менеджменту TQM (Total Quality Management – 
загальноорганізаційний метод безперервного підви-
щення якості всіх організаційних процесів). Міжна-
родними експертами комітетів ISO/TК 176 та ISO/TК 
207 було переглянуто та оновлено принципи TQM з ме-
тою їх актуалізації для нових стандартів на системи ме-
неджменту, а саме: орієнтація на споживача; лідерство; 
залучення персоналу; процесний підхід; поліпшення; 
прийняття рішень на основі фактів; управління взаємо-
відносинами.

Принцип «орієнтації на споживача» залишився без 
змін як головний принцип побудови СМЯ. Посилення 
акцентування уваги здійснюється на принципах процес-
ного підходу, лідерстві та залученні персоналу. Принцип 
«процесного підходу» потребує нарешті позбавлення 
організацій функціонального підходу до управління, за 
якого процес і досі підмінюється діяльністю певного 
структурного підрозділу та відповідно вимагає обов’язко-
вого розроблення описів процесів і визначення критеріїв 
їх результативності. Принцип «лідерства» вимагає від 
керівників врешті-решт відійти від формального підхо-
ду до управління при запровадженні стандартів ISO 
9001 і 14001 і зрозуміти, що система – це не ще одна 
додаткова структура, яка дублює функції інших, а не-
від’ємна складова цілісної інтегрованої системи управлін-
ня, що забезпечує сталість її розвитку (див. рис.1). Прин-
цип «лідерства» вимагає від вищого керівництва забез-

печити інтеграцію вимог системи управління в біз-
нес-процеси організації. Реалізація принципу «залучен-
ня персоналу» передбачає розуміння того, що лише 
висококваліфіковані працівники можуть гарантувати 
надання якісної продукції та послуг. Принципи «лідер-
ства» та «залучення персоналу» є взаємовпливовими 
з огляду на те, що лише керівники можуть сприяти вияв-
ленню та повній реалізації потенціалу своїх працівників. 
Процесний підхід полягає в тому, що діяльність підприєм-
ства подається у вигляді системи взаємозалежних проце-
сів. Принцип поліпшення має на меті стимулювати 
збільшення конкурентної переваги організації на рин-
ку і гнучкість, необхідну для швидкого реагування на змі-
ни в зовнішньому середовищі. Дотримання принципу 
прийняття рішень, заснованих на фактах, передбачає 
ухвалення рішення і впровадження певних дій на осно-
ві точних і достовірних даних, аналізу підтверджених 
фактів і вимагає доступності інформації для тих, кому во-
на потрібна. Рішення і дії, засновані на аналізі даних, 
спрямовані на максимізацію продуктивності та мініміза-
цію відходів та переробки. Принцип управління взаємо-
відносинами передбачає новий тип відносин між поста-
чальником і споживачем –«разом зробимо, разом ви-
граємо».

Крім того, дані принципи потребують перегляду та 
переосмислення поняття «компетентність», вимоги до 
якого висвітлюються у розділі 7 стандартів ISO 9001 
і 14001. Компетентність сучасного підприємства повин-
на бути заснована на «організаційних знаннях» (п. 7.1.6), 
що базуються на концепції «знань організації» та «ме-
неджменті знань». Запровадження такого елементу 
пов’язано із тим, що для сучасного підприємства важ-
ливими стають сукупні знання та вміння всього колек-

тиву, які забезпечуються, поряд із знаннями та вміннями 
окремих працівників, знаннями, акумульованими в ін-
формаційних фондах, правильним формуванням робочих 
груп тощо. 

Огляд структури стандартів дозволив нам також виділи-
ти і термінологічні зміни, що відбулись у нових версіях ISO 
9001:2015 та ISO 14001:2015. Результати огляду терміно-
логічних відмінностей наведено в табл. 1

Завдяки новому трактуванню сутність багатьох термінів 
стане для підприємств більш зрозумілою. При цьому серед 
розглянутих термінів є як переосмислені, так і нові, що обу-
мовлено появою у стандарті нових вимог. Розглянемо ос-
новні терміни.

        4. КОНТЕКСТ ОРГАНІЗАЦІЇ

Визначення та розуміння контексту 
діяльності організації

Розуміння потреб та вимог відповідних 
зацікавлених сторін

Визначення сфери застосування 
системи менеджменту

Загальні положення та процеси

       6.ПЛАНУВАННЯ СМЯ

Дії з розгляду ризиків 
      та їх можливостей

Цілі та планування 
      їх досягнення

Планування змін

        7. ПІДТРИМУЮЧІ ПРОЦЕСИ

Ресурси
Компетентність
Освіченість
Комунікації (обмін інформацією)
Документована інформація

        8.ОПЕРАЦІЙНІ 
           ПРОЦЕСИ

Операційне планування 
      та управління;

Готовність до аварійних  
      ситуацій та відповідне
      реагування D

        9. ОЦІНЮВАННЯ
            ДІЯЛЬНОСТІ

Моніторинг, вимірювання,
      аналізування та оцінювання

Внутрішній аудит
Аналізування з боку

      керівництва 

      10. ПОЛІПШЕННЯ

Загальні вимоги
Невідповідності 

      та коригувальні дії
Постійне поліпшення 

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
ПОНЯТЬ

    

     

   

 

   

    6.ПЛАНУВАННЯ СМЯ

Дії з розгляду ризиків 
      та їх можливостей

Цілі та планування 
      їх досягнення

Планування змін

   

C

A

Рис. 1. Структура верхнього рівня ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015

Рис. 2 Зображення структури стандарту ISO 9001:2015 в циклі PDCА. 
Примітка. Номери в дужках указують на розділи стандарту.

P

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ (4)

Засоби забез-
печення (7)

Операційна діяль-
ність (8)

Планування 
(6)

Оцінка 
результативності 

(9)

Планувати

       Діяти Відслідковувати

Поліпшення
(10)

Лідерство 
(5)

Виконувати

Результати 
СМЯ

Вимоги 
споживача

Організація та її 
контекст (4)

Потреби 
й очікування 
відповідних 

зацікавлених 
сторін (4)

Задоволеність 
споживача

Продукти 
та послуги

       5. ЛІДЕРСТВО

Лідерство та зобов’язання
Політика у сфері якості 

 Екологічна політика 
Планування
Зобов’язання, відповідальність 

      та повноваження в організації 
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«ПРОДУКЦІЯ» ТА «ПОСЛУГИ». У стандарті ІSО 
9001:2008 застосовувався термін «продукція». Це 

створювало певні незручності для організацій – користу-
вачів стандарту сфери послуг, для яких продукцією є послуга, 
яку вони надають. У стандарті ISO 9001:2015 вживаються 
терміни «продукція» та «послуга». Специфічне включення 
терміну «послуги» покликане підкреслити відмінність між 
продукцією і послугами при застосуванні деяких вимог.

Поява термінів «продукція, що поставляється ззовні» 
та «зовнішній виконавець» є результатом об’єднання еле-
ментів стандарту ISO 9001:2008 «управління закупівлями» 
та «аутсорсинг» у новій версії стандарту ISO 9001:2015 
в один елемент – «зовнішнє забезпечення». Такий підхід є 
більш зручним для розуміння, оскільки можливі й інші фор-
ми зовнішнього забезпечення, які не покриваються двома 
вищезгаданими (наприклад, дистрибуція).

«ДОКУМЕНТОВАНА ІНФОРМАЦІЯ». Терміни «докумен-
тована процедура» і «записи» було замінено по всьо-

му тексту нових версій ISO 9001 і 14001 на «документова-
ну інформацію». Там, де в ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 
робилося посилання на документовані процедури (у націо-
нальній версії стандартів – «методика»), тепер міститься 
вимога підтримувати документовану інформацію. Там, де 
в ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 
робилося посилання на записи 
(у національній версії стандарту – 
«протокол»), тепер міститься вимо-
га зберігати документовану інфор-
мацію. Перелік документації систе-
ми менеджменту суттєво змінився, 
наразі ми в ньому не знайдемо вимо-
ги щодо обов’язкової розробки на-
станови з якості або з екологічного 
управління та шести методик, пе-
редбачених стандартом ISO 
9001:2008: п 4.2.3 ISO 9001:2008 

«Контроль документів», п 4.2.4 ISO 9001:2008 «Контроль 
протоколів», п. 8.2.2 «Внутрішній аудит», п. 8.3 «Контроль 
невідповідної продукції (послуги), п. 8.5.2 «Коригувальні 
дії», п. 8.5.3 «Запобіжні дії». Але це не означає, що органі-
зація не може їх розробляти.

«НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРО-
ЦЕСАМИ». Організація повинна визначати, забезпечу-

вати і підтримувати в робочому стані середовище процесів, 
необхідне для виконання і гарантії відповідності продукції та 
послуг. Середовище процесів може включати фізичні, со-
ціальні, психологічні та екологічні чинники (такі як темпера-
тура, повітря, ергономіка і системи стимулювання).

«ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗНАННЯ». 

Якщо в попередній версії стандарту компетентність 
персоналу визначалася його кваліфікацією, то у новій версії 
вона базується на концепції «організаційних знань» та «ме-
неджменті знань». Тепер важливі загальні знання та вміння 
всього колективу, які забезпечуються, поряд із знаннями 
і вміннями окремих фахівців, знаннями, отриманими з інфор-
маційних ресурсів організації, правильним формуванням ро-
бочих груп, команд, учасників проектів тощо. Для отримання 
необхідних знань організація може використовувати вну-

трішні (аналіз помилок і успішних 
проектів, знання та досвід екс-
пертів організації за різними тема-
ми та ін.) та зовнішні (стандарти, 
наукові дослідження, конференції, 
збір знань від користувачів послуг 
або постачальників тощо) джере-
ла. Якщо проводити паралель з пи-
таннями безпеки праці, то вну-
трішні та зовнішні джерела не мо-
жуть обмежуватися тільки норма-
тивно-правовими актами з питань 
охорони праці.

Таблиця 1. Термінологічні відмінності 

Попередня версія Нова версія

Терміни Визначення сутності Терміни Визначення сутності

Продукція

результат процесу (сукупності взаємопов’язаних 
або взаємодійних робіт (операцій), що перетворює 
входи на виходи), який може бути представлений 
такими категоріями: послугами, інтелектуальною 
продукцією, технічними засобами та перероблени-
ми матеріалами

Продукція
вихід, який є результатом принаймні однієї дії, 
обов’язково виконаної при взаємодії між 
постачальником і споживачем

Послуга
нематеріальний вихід, який є результатом 
щонайменше однієї дії, обов’язково виконуваної 
при взаємодії між постачальником і споживачем

Закуплена 
продукція продукція, яка надходить від постачальників Продукція та послуги, що 

поставляються ззовні
продукція та послуги, що надходять від зовнішніх 
виконавців

Постачальник організація чи особа, яка постачає продукцію Зовнішній виконавець особа або організація, яка поставляє продукцію або 
послуги ззовні

Документ інформація та її носій
Документована 
інформація

інформація, яка повинна контролюватися 
і підтримуватися організацією в актуальному стані; 
інформація і носій, на якому вона міститьсяЗапис документ, в якому наведено одержані результати 

чи докази виконаних робіт

Робоче 
середовище

умови, за яких виконують роботу, що охоплюють фі-
зичні, екологічні та інші чинники (зокрема, шум, тем-
пературу, вологість, освітленість або погодні умови)

Навколишнє середовище 
для управління 
процесами

фізичні, соціальні, психологічні та екологічні 
чинники (такі як температура, системи 
стимулювання, ергономіка і склад повітря)

– – Організаційні знання

визначення, накопичення і підтримання в 
робочому, доступному для організації стані знань, 
отриманих для забезпечення відповідності вимогам 
продуктів та послуг

– – Контекст організації
поєднання внутрішніх і зовнішніх чинників і умов, 
які можуть вплинути на підхід організації до своєї 
продукції, послуг, інвестицій та зацікавлених сторін

Ризик вплив невизначеності на очікуваний результат
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ТЕРМІН «КОНТЕКСТ ОРГАНІЗАЦІЇ» (англ. – context of 
the organization) уперше введено до стандартів ISO 

9001:2015 та ISO 14001:2015. Підприємство повинно 
визначити зовнішні та внутрішні аспекти, які пов’язані 
з його діяльністю та впливають на його здатність досягати 
наміченого результату. Оцінка впливу цих аспектів пов’я-
зана із оцінкою ризиків від їх впливу і, звичайно, розроб-
кою заходів щодо зниження ризиків там, де це можливо. 
Розуміння зовнішнього контексту може бути підтримано 
розглядом питань, які випливають з правового, техноло-
гічного, конкурентного, культурного, соціального, еко-
номічного та природного середовища, будь то міжнарод-
ного, національного, регіонального чи місцевого. Поняття 
внутрішнього контексту може бути підтримано розглядом 
питань, пов’язаних з цінностями, культурою, знаннями 
і результатами діяльності.

ТЕРМІН «РИЗИК» використовувався і раніше, але 
у неявній формі. Нові версії стандартів передбачають 

проведення оцінки ризиків та прийняття рішень, що засно-
вані на результатах цієї оцінки. По суті, це є розвитком і до-
повненням принципу «прийняття рішень на основі фактів». 
Застосування технологій і методів оцінки ризиків дає мож-
ливість більш ефективно проводити запобіжні заходи та 
заходи з поліпшення. Запровадження ризик-орієнтованого 
підходу є складовою проактивної діяльності організації, 
оскільки, виявивши ймовірність настання ризику та при-
значивши заходи з поліпшення, можна запобігти виникнен-
ню цього ризику. 

Не всі процеси системи менеджменту мають один і той 
же рівень ризику з точки зору впливу на здатність органі-
зації виконувати свої завдання у відповідності до встанов-
лених вимог. Для одних організацій, наприклад, наслідки 

поставки невідповідної продукції і послуг можуть вилитися 
в незначні незручності замовника, а для інших виявитися 
фатальними.

«МИСЛЕННЯ, ЗАСНОВАНЕ НА РИЗИКАХ» означає їх 
якісний і кількісний облік. Організація повинна пла-

нувати дії, пов’язані з вивченням ризиків і впровадженням 
заходів щодо управління ними в процеси своєї системи ме-
неджменту, а також оцінювати результативність цих дій. 
Будь-які заходи, вжиті для реагування на ризики, мають 
бути пропорційні потенційній небезпеці впливу на відповід-
ність продукції та послуг, а також рівню екологічного впли-
ву організації або її безпеці. 

Варіанти реагування на ризики можуть включати їх уник-
нення, усунення їх джерела, зміну ймовірності або наслідків 
ризику, поділ або прийняття ризику через обґрунтоване рі-
шення. Запровадження концепції ризик-менеджменту відпо-
відно потребує від підприємств застосування як технологій та 
методів оцінювання ризику, так і методологій та інструментів 
поліпшення діяльності, зокрема, таких як FMEA, бенчмар-
кінг, методологія QFD, метод  тощо. До того ж прийняття 
рішень на основі ризику може базуватися на застосуванні 
моделі управління ризиками відповідно до ІSО 31000:2009 
«Менеджмент ризиків. Принципи та керівні настанови». 

ВИСНОВКИ. Узагальнюючи наведені зміни, що відбу-
лися у нових версіях міжнародних стандартів ISO 

9001:2015 та ISO 14001:2015, їх можна представити таким 
чином: зміна структури стандарту; посилення акцентів на 
принципах менеджменту; зміни в сутності та трактуванні 
термінології; запровадження нових вимог до документова-
ної інформації; запровадження вимог до аналізу контексту 
організації та ризик-орієнтованого мислення.
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Безпека праці Людина та її справа

Вадим Кобець, 

власкор 

Про «берегинь» колективу 
ПАТ «Завод «Південкабель» 
Галину Волобуєву та Світлану Татаринову. 

        
вою трудову біографію Галина Семенівна Воло-
буєва розпочала в центральній заводській лабора-
торії харківського заводу «Південкабель» на посаді 

інженера очисних споруд навесні 1981 р. У той час підпри-
ємство було лідером кабельної галузі і забезпечувало ка-
бельно-провідниковою продукцією найрізноманітніші 
об’єкти електропостачання не тільки в колишньому Союзі, 
а й в багатьох країнах світу.

Дуже нелегко було тоді молодому спеціалістові відшукати 
правильний підхід до підлеглих, особливо до досить норовли-
вих слюсарів-сантехніків. Проте на всі питання і проблеми 
вона знаходила кваліфіковані відповіді та рішення. Таку ж 
послідовність і наполегливість Галина Семенівна виявляла 
і в стосунках з партнерами з інших підприємств, з численними 
постачальниками очисних речовин та засобів. Завдяки про-
фесіоналізму та вмінню знаходити спільну мову з людьми во-
на завоювала у них заслужений авторитет та повагу. 

Згодом Г. Волобуєвій доручили очолити центральну за-
водську лабораторію. Це була відповідальна посада, оскіль-
ки підприємство саме в той період мало намір кардиналь-
ним чином вирішити складні екологічні проблеми. Зокрема, 
шляхом побудови нового для тодішньої промисловості 
комплексу високоефективних очисних споруд. Особливість 
виробництва кабельно-провідникової продукції полягає 
в тому, що мідь, яка використовується в жилах кабелів, має 
бути найвищої якості і, відповідно, проходити достатньо не-
безпечний для персоналу та навколишнього середовища 
хімічний процес травлення сірчаною кислотою. 

Іншими словами, йдеться про масове промислове вико-
ристання шкідливих кислот, оксиду карбіду, різних вапня-

них та інших небезпечних для людини й природи хімічних 
сполук. З усіма поставленими завданнями керівник ново-
утвореного структурного підрозділу успішно впоралася. 
Очисні споруди підприємства стали показовими для всього 
регіону і в плані безпечної роботи персоналу, і як успішний 
приклад очищення забруднених стічних вод, вирішення ін-
ших достатньо складних екологічних проблем.

ЗРОСТАТИ РАЗОМ З ПІДПРИЄМСТВОМ   

Щорічно, починаючи з 2000 р., у ПАТ «Завод «Південка-
бель» вводяться в експлуатацію нові виробничі потужності. 
Керівництвом підприємства сформульована «Політика 
в  галузі якості», згідно з якою на заводі функціонує система 
менеджменту якості ISO 9001 (версія 2008 р.). А з 2012 р. 
тут також впроваджена система екологічного менеджменту 
згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 14001.  

Незадовго до початку проведення сертифікації підприєм-
ства за міжнародним екологічним стандартом Г. Волобуєва 
очолила службу охорони праці та екології. Вона з особливою 
ретельністю відслідковувала, аби всі екологічні ризики було 
належно відображено у відповідних формулярах системи. 
Йдеться, передусім, про комплексне управління екологічни-
ми небезпеками у ході технологічних процесів очищення 
стічних вод, промислових викидів в атмосферу тощо.

На виконання операцій, які передбачені щодо одержан-
ня підприємством екологічного сертифікату міжнародного 
зразка, знадобився майже рік. Зрештою, така масштабна 
робота сприяла подальшому професійному зростанню усіх 
співробітників служби охорони праці та екології. Слід дода-
ти, що всі зусилля очолюваної Галиною Семенівною служби 
завжди підтримувалися першим керівником підприємства 
Володимиром Золотарьовим. Запровадження електронного 
документообігу, створення в структурних підрозділах влас-
них баз необхідних нормативно-правових актів, широке за-
лучення до профілактики аварій на виробництві та випадків 
травмувань і професійних отруєнь працівників та керівни-
ків середньої ланки підприємства – все це також відіграло 
позитивну роль в ефективній діяльності служби охорони 
праці та екології.

ПІДТРИМКА КОЛЕГ-ОДНОДУМЦІВ

Керівник відділу охорони праці Світлана Василівна Татари-
нова є найпершою помічницею Г. Волобуєвої. Її професійна 
кар’єра також тісно пов’язана з «Південкабелем». Закін-
чивши в 1991 р. Харківську академію міського господар-
ства за спеціальністю інженер-електромеханік, вона відра-
зу потрапила працювати до працеохоронної служби. Звіс-
но, довгий час, зізнається вона, було нелегко, адже ніхто 
в ті роки спеціально не готував інженерів з охорони праці. 
Отже, буквально в авральному порядку доводилося  моло-
дому інженерові штудіювати десятки нормативно-правових 
актів: ГОСТів, НПАОПів, інструкцій з охорони праці тощо. 
Сьогодні Світлана Василівна – справжній професіонал 
своєї справи, який практично напам’ять знає засадничий 
галузевий НПАОП 28.7-1.01-07 «Правила охорони праці 
для підприємств по виробництву кабельної продукції».

До речі, більшість професій основного виробництва тут є 
доволі специфічними: волочильщики, скрутчики, опресову-
вальники, ізолювальники, різчики тощо. Відтак, чи не поло-

Працювати на повну

С

Г. Волобуєва та С. Татаринова під час перевірки 
тяглових пристроїв екструзійних агрегатів
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вина персоналу навчається фахові на виробничій базі підпри-
ємства. Тут діє чітка система навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці в процесі трудової діяльності. Набут-
тя працівниками практичного досвіду виконання виробничих 
завдань і обов’язків на робочих місцях після теоретичної під-
готовки відбувається шляхом 35-змінного стажування під 
безпосереднім керівництвом кваліфікованого спеціаліста.

Те, з якою ретельністю Г. Волобуєва та С.Татаринова 
ставляться як до стажування, так і до процесу складання 
й перегляду інструкцій з охорони праці для професій основ-
ного виробництва, заслуговує на особливу увагу. Напри-
клад, «Інструкція з охорони праці для опресовувальників, 
що працюють на екструзійних агрегатах» (на яких наклада-
ється ізоляція на мідні та алюмінієві жили кабелів) містить 
інформацію щодо технічних особливостей методу екструзії 
(використання термопластичних властивостей пластмас) та 
відомості про періодичність проходження інструктажів. Да-
лі – пункти наказового та заборонного характеру, тобто 
розділи: «Загальні положення», «Вимоги безпеки перед 
початком роботи», «Вимоги безпеки під час роботи», «Ви-
моги безпеки в аварійних ситуаціях». Особливу увагу при-
ділено безпечному виконанню робіт біля тягових пристроїв 
та ванн охолодження, у які заправляються троси з заготов-
ками, та де охолоджується майбутня готова продукція. 
Всього згадана інструкція складається з 8 аркушів формату 
А4. Така прискіпливість та ретельність при складенні цього 
документа не випадкові. Річ у тім, що працівники саме цієї 
професії найчастіше нехтували вимогами безпеки. Зокре-
ма, три роки тому через звисаючі краї верхнього спецодягу 
до тягового пристрою затягнуло руку однієї з працівниць, 
зовсім молодої дівчини-стажувальниці. Зрозуміло, що ця 
прикра подія дуже вразила героїнь розповіді, які роблять 
усе можливе, аби нічого подібного більше не ставалося.

На підприємстві таких унікальних і небезпечних профе-
сій десятки, і кожна вимагає відповідної уваги з боку служ-
би охорони праці. Всього на заводі складено 301 інструкцію 
з охорони праці на всі професії та за всіма видами робіт. 
Чинний порядок розроблення цих документів передбачає, 
що це мають робити безпосередні керівники працюючих. 
Проте на практиці так буває дуже рідко. Без методичної 
допомоги працеохоронної служби тут ніяк не обійтися.

До речі, окрім виробництва кабельно-провідникової 
продукції на підприємстві є деревообробний цех, багато до-
поміжних підрозділів і дільниць – усього 24 структурні під-
розділи. На всіх службою охорони праці та екології систем-
но перевіряється стан охорони праці. За результатами цих 
заходів у 2015 р. оформлено 27 досить об’ємних актів пере-
вірок і видано стільки ж приписів. Усі виявлені в ході обсте-
жень порушення вчасно усунено. На підприємстві постійно 
працює комісія з питань охорони праці, яку очолює техніч-

ний директор. До її складу входять головні спеціалісти та 
уповноважений профспілкового комітету. Цією комісією 
оформлюються акти третього ступеню адміністратив-
но-громадського контролю за станом охорони праці, під час 
якого перевіряються: справність виробничого обладнання, 
вантажопідіймальних механізмів, технологічних транспорт-
них засобів, вентиляції та освітлення; використання у ви-
робництві хімічних речовин; стан виробничих та санітар-
но-побутових приміщень тощо. Одним словом, точок для 
докладання зусиль вистачає у всіх зацікавлених сторін. Бу-
ло б тільки, як кажуть, бажання.

Приємно відзначити, що керівництво та профспілкова 
організація підприємства намагаються в усьому допомагати 
і йти назустріч своїм «берегиням». Так, у минулому році на 
виконання комплексних заходів розділу «Охорона праці» 
колективного договору підприємство витратило близько 
1,7 млн грн. Усі працівники заводу на всі 100 відсотків за-
безпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ (витра-
ти – понад 380 тис. грн) Працівникам, які зайняті на робо-
тах зі шкідливими умовами праці, протягом року видавало-
ся молоко, соки, організовувалися вітамінні столи. Фінан-
сові витрати за цією статтею склали майже 140 тис. грн. 
На навчання персоналу виділено 57 тис. грн; на забезпе-
чення працівників газованою питною водою в період літньої 
спеки – 34 тис. грн, на закупівлю мила та інших миючих 
засобів – 40 тис. грн і т. д. Окремо слід сказати про плано-
мірну роботу з поліпшення санітарних умов праці. Завдяки 
заміні 70 віконних блоків у акумуляторному цеху поліпшені 
умови праці 70 співробітників; у результаті ремонту диспет-
черської транспортного цеху поліпшені умови праці ще 
15 працівників. Постійно ведуться роботи з облаштування 
роздягалень, душових кімнат, туалетів.

Для організації та якісного проведення періодичних ме-
дичних оглядів своїх працівників підприємство щорічно ви-
діляє близько 200 тис. грн. Здійснюються вони практично 
в повному обсязі на базі власного медичного пункту (цеху 
здоров’я), медичне обладнання якого теж постійно оновлю-
ється. А ще підприємство утримує за свої кошти один з кра-
щих у місті дитячих садочків, щороку на новорічні свята 
вітає своїх ветеранів та надає їм матеріальну допомогу. 

Також щорічно напередодні свята 8 Березня адміністра-
ція та профспілковий комітет надсилають вітання жінкам, як 
тим, що складають зараз більшу частину трудового колекти-
ву, так і тим, які вже перебувають на заслуженому відпочин-
ку. Шле свої щирі вітання до міжнародного жіночого дня Га-
лині Волобуєвій та Світлані Татариновій і редакція журналу 
«Охорона праці». Щастя та успіхів вам, дорогі жінки, які 
присвятили своє життя служінню високій благородній 
справі – збереженню життя та здоров’я робітників!

Фото автора

Маленькі вихованці дитячого садка підприємства
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Дмитро Селявін,

начальник відділу 
охорони праці та навко-
лишнього середовища 
ТОВ «Техноком»

Процедури взаємодії 
з підрядниками    

У харківському ТОВ 
«Техноком» (входить 
до української групи компанії 
Nestl ) усі етапи співпраці 
та взаємодії з підрядниками 
контролюються на рівні 
керівництва структурних 
підрозділів та служби охорони 
праці підприємства. Головна 
мета – встановити єдині 
вимоги до діяльності 
підрядників, які, в свою чергу, 
повинні забезпечувати 
безпечні умови праці, 
мінімізувати виробничі ризики 
і запобігати нещасним 
випадкам.

                             

ідприємства Nestl  в Україні 

постійно удосконалюють 

практику роботи з виконав-

цями послуг. Наприклад, Процедуру 

з безпечного виконання робіт підряд-

ними організаціями було перегляну-

то в серпні 2014 р. З її основними 

положеннями ознайомлені менедже-

ри та відповідальні особи структур-

них підрозділів Nestl  в Україні, а та-

кож в Молдові. Перш ніж розповіда-

ти про механізми взаємодії компанії, 

слід від разу зазначити, що 

західні власники торго-

вельних марок зі світовим 

ім’ям дуже серйозно став-

ляться як до власного 

іміджу, так і до репутації 

тих суб’єктів господарю-

вання, з якими вони мають 

справу. Окремо також слід 

підкреслити дуже важливу 

відповідальну роль відділів 

охорони праці та навко-

лишнього середовища 

( у  п р е з е н т а ц і ї  – 

ВОПтаНС) підприємств 

Nestl  та їх керівників, які 

наділені в механізмах виконання цих 

процедур фактично такими ж повно-

важеннями, що і перші керівникі та 

головні інженери.

До початку безпосереднього вико-

нання підрядниками робіт на території 

підприємства проводиться підготовча 

робота. При оголошенні тендерів по-

тенційні партнери, вивчивши переліки 

усіх вимог, погоджуються з ними та 

усувають недоліки у власній організа-

ції ще до початку укладання договору.

Далі йдуть чіткі покрокові дії щодо 

безпосереднього виконання заплано-

ваних між сторонами робіт. В даному 

випадку між стратегічним закупником 

і переможцем тендеру.

ТОВ «Техноком», як і інші підпри-

ємства Nestl  в Україні, із задоволен-

ням ділиться власними напрацюван-

нями в частині чіткого виконання віт-

чизняних нормативно-правових актів 

з охорони праці та корпоративних 

стандартів компанії, яких обов’язково 

мають додержуватись у кожній країні, 

де вона працює.  

Що стосується ролі та значення 

відділу охорони праці та навколиш-

нього середовища, то він у цьому 

процесі є не лише головним коорди-

натором зусиль задіяних сторін, 

а й ключовою ланкою у здійсненні 

постійного моніторингу діяльності 

відповідальних за ці питання пра-

цівників свого підприємства та за-

ходів безпеки виконання робіт пер-

соналом підрядника.

Партнери, які підтримують по-

стійні контакти з компанією Nestl  

в Україні, відмічають позитивний 

ефект такої співпраці на ниві безпе-

ки. Варто лише пройти через прохід-

П

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ

I підготовка
Стратегічний закупник

на стадії проведення тендера надає підрядний організації цю Процедуру (з підписами у форматі 
PDF) та вимагає документацію згідно з п. 5.1 (ліцензії, правовстановлюючі документи, дозволи тощо);

після проведення тендера візує договір (з копіями документації згідно з п. 5.1) з представниками 
ТОВ «Техноком», а саме з керівником робіт, головним інженером та представником ВОПтаНС згідно 
з п. 5, після чого підписує його у генерального директора.

Керівник робіт (проекту) 
після підписання договору вимагає у підрядника документацію згідно з п. 5.1.2 (списки працівників, 

накази по відповідальних, копії посвідчень тощо), копії яких надаються у ВОПтаНС;
вимагає список працівників (згідно з додатком №1), погоджений з головним інженером, який на-

дається в ВОПтаНС, а також у відділ охорони для оформлення разових пропусків;
організує ознайомлення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт, керівника робіт сто-

ронніх організацій з даною Процедурою під підпис;
згідно з процедурою (п. 5.2 абзац 8) та згодою з ВОПтаНС приймає рішення щодо оформлення 

Плану виконання робіт та узгоджує його у встановленому порядку.      

Ділимося досвідом



23www.ohoronapraci.kiev.ua

Безпека праці

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ

I підготовка
Представник відділу охорони

допуск робітників підрядної організації здійснює згідно з погодженим списком (додаток №1),  
з пред’явленням документа, що посвідчує особу, з відміткою та підписом у спеціальному журналі;

при в’їзді на територію ТОВ «Техноком» перевіряє наявність обладнання, інструмента, техніки та 
інше на відповідність Переліку обладнання згідно з додатком 4 цієї Процедури;

вивіз обладнання здійснюється згідно з цим же Переліком, на якому при в’їзді повинна стояти від-
мітка про ввіз обладнання та інше. Забороняється ввозити та вивозити обладнання, інструмент, матеріа-
ли та інше без відповідного Переліку чи листа з зазначенням обладнання у журналі охорони.

Інженер з охорони праці
одразу після первинного допуску на територію представників підрядної організації, до початку ви-

конання робіт, проводить вступний інструктаж з охорони праці, норм поводження з промисловими відхо-
дами, з правил промислової гігієни та Правил поведінки та внутрішнього розпорядку; 

перевіряє надану документацію згідно з чинним законодавством
Керівник робіт (проекту)

після ввезення на територію ТОВ «Техноком» обладнання, інструменту, техніки та ін. до початку 
робіт перевіряє іх на відповідність вимогам згідно з пп. 6.1, 6.3 цієї Процедури та чинного законодавства.

ну «Технокому», і їх тут же детально 

інформують про те, що переміщатися 

його територією можна тільки в мар-

кованому спецодязі, за встановлени-

ми схемами руху тощо.

Перш ніж почати виконувати ті чи 

інші роботи, працівники підрядника ма-

ють проходити відповідні інструктажі. 

До партнерів-підрядників на підприєм-

стві відносяться так само уважно, як до 

власних працівників, і піклуються про 

їхні умови праці та здоров’я. У свою 

чергу підрядники охоче переймають 

міжнародні стандарти виробничої без-

пеки, які популяризуються на підпри-

ємствах компанії. Такі дії цілком спів-

відносяться із стратегічними цілями 

політики Nestl , яка одним із пріорите-

тів своєї діяльності в цій частині вбачає 

підвищення внутрішньої мотивації без-

печної поведінки усіх, хто працює на її 

території. Також в компанії добре розу-

міють, що досягнутий спільними зусил-

лями низький рівень виробничого трав-

матизму, відповідність виробничих про-

цесів найвищим міжнародним стандар-

там, які забезпечують та підвищують 

безпеку праці,  – є прямим доказом 

високої ефективності компанії.

Для визначення стану охорони 

праці на дільниці, де працюють підряд-

ники, ТОВ «Техноком» застосовує так 

звані чек-листи, які містять перелік 

питань, що дозволяють оцінювати ви-

конання тих чи інших корпоративних 

показників та вимог вітчизняних нор-

мативно-правових актів. Характерно, 

що реалізація цієї процедури з арсена-

лу Nestl  передбачає негайне припи-

нення робіт підрядником у разі вияв-

лення невідповідностей.

До контролю за виконанням під-

рядниками передбачених процедур 

планомірно залучаються й ті менедже-

ри та керівники підприємства, які без-

посередньо не пов’язані з виконанням 

цих робіт. Такий неупереджений підхід 

дозволяє об’єктивно оцінювати роботу 

не тільки підрядників, а й колег з під-

приємства.

У ТОВ «Техноком» чітко визначе-

но перелік осіб, які мають право зупи-

няти роботу підрядників у разі вияв-

лення порушень.

У додатках до умов договорів з під-

рядниками в частині охорони праці та-

кож чітко врегульоване питання вжит-

тя заходів реагування. За фактами за-

фіксованих випадків порушень мож-

ливі різні механізму впливу та вирі-

шення ситуації, починаючи від усних 

та письмових попереджень і закінчую-

чи зменшенням вартості виконаних 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ-ПІДРЯДНИКІВ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ-ПІДРЯДНИКІВ

II початок
Керівник робіт (проекту)

інформує стратегічного закупника, керівника структурного підрозділу (відділення) та представника 
ВОПтаНС про початок проведення робіт згідно з пп. 5.6.1, 5.6.2 даної Процедури та представляє графік 
виконання робіт;  

видає на роботи наряд згідно з п.5.7 даної Процедури, при цьому за його участю відбувається до-
пуск керівником структурного підрозділу (відділення), де мають виконуватися роботи. Після чого оформ-
лений наряд-допуск узгоджується з ВОПтаНС та у разі виконання робіт в місцях, де можливе потраплян-
ня сторонніх предметів в продукцію, також з відділом якості.

III проведення
Стратегічний закупник

на початку робіт організовує первинний комісійний аудит згідно з п.15.3, за участю інженера з охо-
рони праці, керівника робіт та відповідального представника підрядника, за роботою підрядника, дотри-
манням ним вимог безпеки та складання відповідного Акта;

в процесі роботи підрядника має право здійснювати позачерговий контроль за дотриманням норм 
і вимог безпеки.

Інженер з охорони праці
після остаточного завершення робіт по договору ініціює комісійний аналіз та заповнює «Оцінюваль-

ну відомість» згідно з п. 15.8 даної Процедури;
копію «Оцінювальної відомості» надає стратегічному закупнику, керівнику робіт (проекту) для ін-

формації про можливість подальшої співпраці з підрядником. 

Обов’язковими для використання виконавцями робіт підрядника є спецодяг з логотипом підрядної 
організації, доповнений світловідбиваючими жилетами, черевики з металевим носком. В залежності від 
оточуючого середовища в зоні робіт та типу виконання робіт виконавці мають використовувати захисні 
окуляри, захисні рукавички, навушники, каски, паски безпеки тощо.

При виконанні робіт підрядна організація огороджує небезпечні зони за допомогою секцій мобіль-
ного паркану, помаранчевої сигнальної ПВХ-сітки або сигнальної стрічки. На огородженні небезпечних 
зон вивішують попереджувальні знаки з інформацією про роботи, що виконуються (тип робіт, назва під-
рядної організації, П.І.Б відповідальних від замовника / підрядника, їх контактні телефони).

Будь-які ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи в цехах і на території діючого підприємства 
ТОВ «Техноком» є для підрядних організацій роботами підвищеної небезпеки, які виконуються за наря-
дом-допуском.
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робіт та розривом контракту. Врахо-

вуючи нинішні складні реалії, на під-

приємстві відзначають, що майже усі 

недобросовісні підрядники після пер-

шого ж попередження намагаються 

виправлятися.

Більш того, ніхто з керівників 

«Технокому» ніяких навмисних труд-

нощів і перешкод на цьому шляху не 

встановлює. Партнери задля успіш-

ного розвитку повинні бути партнера-

ми у всьому і максимально поступати-

ся один одному.

У ході четвертого, заключного 

етапу (після завершення роботи з пі-

дрядниками) службою охорони праці 

підприємства ініціюється проведен-

ня аналізу попередніх етапів шляхом 

заповнення спеціальної оцінкової 

відомості, копії якої надаються стра-

тегічному закупнику, керівнику робіт 

(проекту) для інформації про можли-

вість подальшої співпраці з підряд-

ником.

Безперечно, в короткій журналь-

ній публікації неможливо детально 

зупинитися та проаналізувати усі тон-

кощі роботи підприємства з підрядни-

ками. Наведені вище конкретні меха-

нізми та етапи співпраці, які застосо-

вуються нині на підприємствах ком-

панії Nestl  в Україні, дозволяють 

говорити про їх актуальність та ефек-

тивність і окреслюють певні загальні 

алгоритми цієї важливої, актуальної 

для переважної більшості промисло-

вих виробників діяльності.

Також не слід забувати й про стра-

тегічну мету, яку мають ставити при 

цьому перед собою вітчизняні вироб-

ничники. В тому чи іншому вигляді 

системи управління, в тому числі 

й охороною праці (СУОП), на підпри-

ємствах уже існують. Інше питання, 

що дуже багатьом з них не вистачає 

тих компонентів, які рекомендують 

міжнародні стандарти.  

Зрозуміло, що вітчизняна економі-

ка не зможе відразу безболісно відки-

нути старі напрацювання й перейти на 

якісь нові нечувано ефективні форми 

роботи. Кожна система створюється 

зовсім не заради галочки на папері, 

необхідно, щоб вона закріплювалась 

у глибинах свідомості кожного праців-

ника. Перефразовуючи відоме вислов-

лювання та прилаштовуючи теорію до 

вітчизняної практики, можна сказати 

у цьому відношенні й таке: «Вимагаю-
чи безпечної праці від персоналу сто-
ронніх підприємств та організацій, 
найкраще навчаєшся безпечно пра-
цювати сам».

ПРАВО ЗУПИНИТИ РОБОТИ!

ВИРОБНИЧІ ТА БУДІВЕЛЬНІ ВІДХОДИ

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
ПІДРЯДНИКАМИ 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
ПІДРЯДНИКАМИ 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ

Підрядник повинен негайно зупинити будь-які роботи, дії або операції, які керів-
ник робіт замовника, або інший представник замовника визнав небезпечними. Право 
зупиняти роботи за порушення вимог охорони праці мають: керівник робіт замовника, 
представник ВОПтаНС, менеджер при проведенні аудиту згідно з чек-листом.

Заносити на територію алкогольні напої, вживати їх або знаходитися на тери-
торії замовника в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння забороняється. Порушник видаляється 
з території замовника, подальший доступ порушника на територію блокується. Повторення аналогічного 
порушення працівниками того ж підрядника може призвести до розриву договірних відносин з підряд-
ником у подальшому.

Зношене обладнання або обладнання, що є в несправному стані, не може використовуватися на 
території замовника.

Виконання робіт без належних ЗІЗ заборонено. 

При виконанні робіт в виробничих підрозділах підрядник вживає заходи щодо зменшення утворення 
викидів, стічних вод та кількості забруднюючих речовин, недопущення попадання до атмосферного пові-
тря, виробничої зони та стічних вод небезпечних, отруйних хімічних речовин та пилу.

Підрядник організовує щоденне прибирання 
зони робіт. Сміття складується у завчасно погод-
жених з представником замовника місцях. Ви-
возом будівельних відходів та сміття займається 
Підрядник на регулярній основі.

Вивіз металобрухту здійснює замовник, 
якщо інше не передбачено контрактом.  

Підрядник розташовує свої вогнегасники в зоні виконання робіт в легкодоступних місцях, а також 
безпосередньо в місцях виконання вогневих робіт.

Вогнегасники та пожежний інвентар замовника, що розташовані на території підприємства, не до-
зволено використовувати, крім випадків пожежі на території.

Евакуаційні шляхи, доступ до силових щитів, вогнегасників, пожежних кранів та рукавів, а також 
аптечок має залишатися завжди вільним на випадок небезпеки.

Підрядник до початку робіт має ознайомитися з місцями збору у разі виникнення надзвичайної 
ситуації. 

Проведення оцінки підрядників відбувається на щоденній основі, згідно з наступною послідовністю:
1) на стендинг-мітингу – начальник відділу охорони праці відзначає на графіку, які представники 

підрядних організацій будуть виконувати роботи в цей день;
2) начальник відділу охорони праці номінує представників/а команди менеджерів для проведення 

оцінки підрядників в поточний день;
3) представники/к команди менеджерів проводить аудит підрядної організації згідно з чек-листом 

та передає заповнений чек-лист до відділу охорони праці, де здійснюється його аналіз та приймається 
рішення про подальше виконання робіт;  

4) на наступний день – начальник відділу охорони праці відмічає на стендінг-мітингу, чи було або не 
було проведено аудит номінованим представником команди менеджерів та його результати.

Проведення оці ню-
вання підрядника та-
кож може відбуватися 
за ініціативою спеціа-
ліста з закупок замов-
ника та/або керівника 
робіт чи представника 
відділу ОПіНС замовника із залученням до комісії інших представників замовника, що зацікавлені у кінцево-
му результаті підрядних робіт.

Застосування штрафних санкцій до підрядника виникає у разі незадовільних результатів роботи, 
зумовлених кінцевою якістю виконання робіт, неслідування правилам ОПіНС, положенням даної проце-
дури та правилам, що діють на території замовника. 

За порушення вимог охорони праці на підрядника інженером ОПіНС замовника складається акт, 
який посилається на нормативно-правові акти України з охорони праці і може призвести до штрафних 
санкцій згідно з умовами договору. 
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Олег Моісеєнко, 
власкор

Про посадові інструкції та місце охорони праці 
в них. Як правильно розподілити коло 
обов’язків з охорони праці.

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА РОЗПОДІЛ 
ОБОВ’ЯЗКІВ

Управління охороною праці здійснюється на всіх рівнях ор-
ганізаційної структури підприємства і спрямовано на ство-
рення та підтримування здорових і безпечних умов праці, 
встановлених чинним законодавством та нормативними 
актами. Ці функції здійснює перший керівник підприємства. 

Несучи персональну відповідальність за виконання 
своїх посадових обов’язків, у тому числі з охорони праці, 
перший керівник не може й не повинен виконувати їх усі 
самостійно. Для цього в нього є підлеглі. Керівник зо-
бов’язаний розподілити коло обов’язків з охорони праці 
в першу чергу між своїми заступниками, керівниками 
структурних підрозділів і головними спеціалістами. Ті, 
у свою чергу, доручають вирішення конкретних питань 
охорони праці своїм підлеглим і фахівцям, визначають їх 
права та відповідальність за покладені на них обов’язки, 
контролюють їх виконання.

Таким чином, впровадження управлінських рішень з пи-
тань охорони праці та забезпечення функціонування СУОП 
у структурних підрозділах здійснюється керівниками цих 
підрозділів. Вони організують роботу з охорони праці так 
само, як і за всіма іншими напрямами: шляхом розподілу 
посадових і функціональних обов’язків між працівниками, 
стимулюючи та контролюючи їх роботу.

Організаційно-методичне керівництво та координацію 
діяльності всіх структурних підрозділів підприємства в ме-
жах СУОП здійснює керівник служби охорони праці та його 
співробітники.

Цільовими завданнями управління охороною праці 
на підприємстві є:

 забезпечення безпеки технологічних процесів;
 забезпечення утримання в  належному стані виробничого 

устатковання, засобів колективного захисту, будинків, споруд 
і території підприємства;

 забезпечення професійного добору працівників окремих 
професій;

 організація і проведення навчання працівників з питань охо-
рони праці;

 забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці 
на кожному робочому місці;

 забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;
 забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку пер-

соналу;
 організація лікувально-профілактичного обслуговування;
 контроль за дотриманням працівниками вимог правил, норм 

та інструкцій з промислової безпеки й охорони праці, профілак-
тика порушень;

 соціальний захист працюючих (соціальне страхування, на-
дання пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умо-
вах праці тощо).

Приблизно за такою схемою працює СУОП підприємства.
Згаданий вище розподіл обов’язків з охорони праці здій-

снюють з урахуванням специфіки виробництва і структури 
управління (штатного розкладу) конкретного підприємства.

Найважливішу роль в управлінні охороною праці віді-
грають безпосередні керівники робіт – майстри (цеху, діль-
ниці), які безпосередньо управляють виробництвом й одно-
часно керують виконавцями – робітниками, реалізуючи на 
практиці вимоги охорони праці.

Ланцюжок керування охороною праці замикається на 
працівнику, який є виконавцем, обов’язки якого поляга-

ють у дотриманні вимог норм, правил та інструк-
цій з охорони праці.

Розподіл обов’язків між посадовими 
особами організації зі створення здоро-
вих і безпечних умов праці, а також від-
повідальність за їх забезпечення по-
винні бути відображені у трудових до-
говорах, посадових інструкціях пра-
цівників і розпорядчих документах 
роботодавця. 

ДІЙСНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТА

Призначення посадової інструкції – роз’яснити під-
леглому, що від нього вимагають і яким чином він пови-

нен виконувати свою трудову функцію. Мотивувати під-
леглого до виконання його посадових обов’язків, служити 
цілям виховання дана інструкція не може! 

У дійсності правильно складена посадова інструкція по-
легшує адаптацію нового співробітника, служить ефектив-

Кому що винен… виконую

працівнику, яки
ють у до

цій 

Д

Призначе
леглому, що в

нен виконуваатитт  
леглого до викон
цілям виховання 

У дійсності пр
легшує адаптацію

Наші консультації

Мал. Ю. Судака



26 ОХОРОНА ПРАЦІ  2/2016

Безпека праці

ним інструментом не тільки конкретизації прав та обов’яз-
ків працівника, але й залучення його до відповідальності за 
їх невиконання. Тому зовсім не випадково так ретельно 
вивчається зміст посадової інструкції безпосереднього 
керівника людини, яка постраждала внаслідок нещасного 
випадку на виробництві. Таким чином, визначається особа, 
чиї дії або бездіяльність призвели до виникнення даного не-
щасного випадку. 

Щоб відповісти на запитання, чи потрібні посадові ін-
струкції, слід звернутися до вимог законодавчих і норматив-
но-правових актів.

ЗАКОНОДАВЧІ Й НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 
ПРО ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

Почнемо з моменту працевлаштування працівника на під-
приємство (в організацію).

Згідно зі ст. 29 Кодексу законів про працю України 
і ст. 5 Закону «Про охорону праці» (далі – Закон), до по-
чатку роботи – відповідно до укладеного трудового догово-
ру – власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 
роз’яснити працівникові його права та обов’язки і проін-
формувати під розписку про умови праці, наявність на ро-
бочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих 
виробничих чинників, які ще не усунуті, та можливих на-
слідках їх впливу на здоров’я. Крім того, працівник має бу-
ти ознайомлений з правами на пільги та компенсації за ро-
боту в таких умовах відповідно до чинного законодавства 
і колективного договору.

Якщо йдеться про посадову особу або спеціаліста, то 
вимоги цих статей законів виконуються в тому числі шля-
хом ознайомлення працівника зі змістом його посадової 
інструкції. 

У ст. 13. Закону сказано, що, створюючи на робочому 
місці в кожному структурному підрозділі умови праці від-
повідно до нормативно-правових актів, забезпечуючи до-
тримання вимог законодавства про права працівників у га-
лузі охорони праці та функціонування СУОП, роботодавець 
у першу чергу створює відповідні служби і призначає поса-
дових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань 
охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов’язки, 
права та відповідальність за здійснення покладених на них 
функцій, а також контролює їх виконання. Тобто у цій ча-
стині статті йдеться про посадову інструкцію, яка саме 
і є документом, що регламентує організаційно-правовий 
статус працівника й визначає перелік конкретних завдань 
та обов’язків, прав, повноважень, відповідальності, необ-
хідних знань і кваліфікації, які забезпечують належні умови 
для ефективної роботи. 

Таким чином, наявність посадових інструкцій на під-
приємстві – це не просто дурощі керівника, а дотримання 
вимог законодавчих і нормативно-правових актів. 

Як ще одне нагадування про необхідність їх розробки 
слід послатися на «Довідник кваліфікаційних характери-
стик професій працівників» (далі – Довідник), у випуску 1 
якого (п. 4 розділу 1 «Загальні положення») міститься 
вказівка, що даний нормативно-правовий акт є основою для 
розроблення посадових інструкцій працівників.

А ЯКЩО «БАБА-ЯГА ПРОТИ»?

На жаль, чинне законодавство України не передбачає пря-
мих санкцій у разі відсутності на підприємстві посадових 
інструкцій. У кожному конкретному випадку все залежати-
ме від позиції Держпраці чи судових органів. При цьому слід 

мати на увазі, що згідно з ч. 1 ст. 41 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, відсутність посадових ін-
струкцій може призвести до накладення штрафу на посадо-
вих осіб підприємств незалежно від форми власності та на 
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі 
від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян, тобто від 510 до 1700 грн. 

Крім того, ч. 1 ст. 173 Кримінального кодексу України 
передбачено, що грубе порушення угоди про працю служ-
бовою особою підприємства, установи, організації неза-
лежно від форми власності, а також окремим громадянином 
або уповноваженою ними особою шляхом обману чи злов-
живання довірою або примусом до виконання роботи, не 

обумовленої угодою, карається штрафом до 50 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням пра-
ва обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до 5 років, або арештом на строк до 6 місяців, або 
обмеженням волі на строк до 2 років.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ 
ТА ОФОРМЛЕННЯ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ

У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва 
посади, яка повинна відповідати професійній назві роботи, 
передбаченої Класифікатором професій ДК 003:2010 (зі 
змінами та доповненнями), і повна назва структурного 
підрозділу.

Мова посадової інструкції має бути ясною і зрозумілою, 
формулювання – точними, а всі терміни – мати чіткі визна-
чення. Слід уникати розпливчастих і багатозначних фраз. 
Інструкція повинна бути вичерпною, тобто містити повний 
перелік завдань та обов’язків, повноважень і відповідаль-
ності, але в той же час бути короткою.

«Роздуті» посадові інструкції створюють певний 
«люфт» у стосунках. І керівники, і підлеглі отримують мож-
ливість маневрувати. Керівники позбуваються необхідності 
чітко ставити завдання, підлеглі – бездоганно їх виконува-
ти. У підсумку, і ті, й інші не несуть відповідальності за свою 
роботу.

Посадова інструкція повинна поширюватися й на надз-
вичайні обставини. Реакцій на позаштатну ситуацію може 
бути тільки дві: прийняти рішення самому або доповісти 
«по інстанції».

Перелік основних робіт, що властиві тій або іншій по-
саді, виходячи із установленого в галузях економіки 
розподілу та кооперації праці, визначений у Довіднику.

Перелік посадових обов’язків керівників, професіо-
налів, фахівців, технічних службовців конкретного під-
приємства визначається посадовими інструкціями, які роз-
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робляє та затверджує на основі Довідника роботодавець, 
враховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, пра-
ва, відповідальність працівників цих груп й особливості 
штатного розпису свого підприємства.

Якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, що 
включено до типової кваліфікаційної характеристики тієї чи 
іншої посади, можуть бути розподілені між окремими вико-
навцями. Також може бути розширено коло завдань та 
обов’язків окремих працівників, їм можуть доручити вико-
нання робіт, передбачених для різних груп посад, тотожних 
за складністю, виконання яких не вимагає іншої спеціаль-
ності, кваліфікації.

Усі посадові інструкції, що розробляються на 
підприємстві, повинні бути взаємозалежними, 
щоб не допускати дублювання в роботі спів-
робітників.

Посадові інструкції складаються для пра-
цівників усіх посад, зазначених у штатному 
розписі. Виняток можуть становити окремі керів-
ники, правове становище яких визначено у Ста-
туті підприємства або відповідного підрозділу, де 
зазначено основні завдання, обов’язки, права та 
відповідальність за виконання покладених на них функцій.

Посадові інструкції повинні складатися з таких розділів: 
«Загальні положення», «Завдання та обов’язки», «Пра-
ва», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікацій-
ні вимоги» і «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою».

ОХОРОНА ПРАЦІ В ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЯХ

Тепер щодо введення питань охорони праці в посадові ін-
струкції.

Вимоги до змісту зазначених вище розділів посадових 
інструкцій викладені в п. 6 «Загальних положень» розділу 
1 випуску 1 Довідника. Відповідно до цих вимог питання 
охорони праці повинні знайти відображення у всіх перера-
хованих розділах у кожній посадовій інструкції підприєм-
ства. 

Розділ «Загальні положення» посадової інструкції має, 
зокрема, містити вимоги до рівня та періодичності освітньої 
підготовки з питань охорони праці (загальні питання, 
спеціальне навчання, перевірка знань), перелік основних 
законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, 
якими керується в роботі працівник, порядок вирішення 
питань охорони праці під час заміщення інших співробіт-
ників у період їх тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, 
інші поважні причини), а також при заміщенні даного пра-
цівника іншими співробітниками.

Під час розроблення переліку видів робіт, що стосують-
ся питань охорони праці та промислової безпеки, у розділі 
«Завдання та обов’язки» слід визначати їх за організацій-
но-юридичними ознаками (керує, затверджує, здійснює, 
організує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере 
участь, готує, є відповідальною особою тощо). Визначають 
перелік відповідних видів робіт з охорони праці, а також 
робіт підвищеної небезпеки.

Завдання та обов’язки працівника щодо питань охоро-
ни праці повинні відповідати завданням і функціям 
підрозділу та вимогам кваліфікаційної характеристики від-
повідної посади.

У розділі «Права» визначаються делеговані працівни-
кові повноваження, за допомогою яких він має забезпечу-
вати у процесі своєї діяльності виконання покладених на 
нього завдань та обов’язків з охорони праці. Наприклад, 
вносити пропозиції під час перегляду інструкцій з охорони 

праці, приймати рішення щодо усунення виявлених пору-
шень охорони праці, погоджувати проекти розпоряджень 
по підрозділу з питань охорони праці, виконувати пред-
ставницькі функції під час проведення будь-яких пе-
ревірок, брати участь у роботі комісії другого ступеня кон-
тролю стану охорони праці, отримувати інформацію від 
відповідних підрозділів, необхідну для виконання своїх 
завдань з охорони праці, проводити в підрозділі або на 
дільниці певні види інструктажу з питань охорони праці, 
забороняти роботу устатковання, що не відповідає вимо-
гам безпеки, тощо.

Розділ «Відповідальність» містить показни-
ки оцінювання роботи співробітника й межі 
його особистої відповідальності за результати 
діяльності та виконання робіт, у тому числі 
з питань охорони праці. Показниками оцінки 
роботи є якість і своєчасність виконання по-
садових завдань та обов’язків. У цьому розділі 
має бути, наприклад, зазначено, що праців-

ник несе відповідальність за невиконання або 
неналежне виконання посадових завдань та 
обов’язків, порушення правил внутрішнього 

трудового розпорядку й вимог певних нормативно-право-
вих актів з охорони праці. 

У розділі «Повинен знати» містяться вимоги до 
спеціальних знань, у тому числі щодо знання законодавчих 
і нормативно-правових актів охорони праці, необхідних для 
виконання посадових обов’язків.

Розділ «Кваліфікаційні вимоги», серед іншого, пови-
нен містити вимоги до видів і періодичності навчання та пе-
ревірки знань з питань охорони праці, які є достатніми для 
повного та якісного виконання робіт згідно з посадою.

У розділі «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою» 
визначається коло основних взаємозв’язків з питань охоро-
ни праці між працівником та співробітниками свого та ін-
ших структурних підрозділів, а також посадовими особами 
Держпраці, з якими працівник має службові взаємовідно-
сини, строки отримання та надання взаємної інформації, 
порядок узгодження та затвердження відповідних доку-
ментів і т. ін.

Поряд з роботами, які внесені до складу 
відповідного розділу кваліфікаційних характеристик 
посад, усі керівники, зокрема, повинні:

 мати достатні знання щодо питань охорони праці та соціаль-
ного страхування; 

 аналізувати та узагальнювати інформацію з виробничого 
травматизму в дорученому підрозділі, генерувати нові ідеї та 
коригувальні дії, що стосуються питань охорони праці;

 впроваджувати в підрозділі нові нормативно-правові акти 
охорони праці; 

забезпечувати дотримання персоналом вимог норматив-
но-правових актів та інструкцій з охорони праці;

 створювати необхідні умови для успішного ведення робіт 
у галузі охорони праці; 

 удосконалювати форми мотивації працівників до безпечної 
та безаварійної праці; 

 застосовувати передовий світовий і вітчизняний досвід та 
практику СУОП.

Професіонали та спеціалісти різних категорій повинні 
вміти реалізовувати плани та заходи щодо охорони праці 
в межах своєї діяльності, систематизувати, аналізувати 
й обробляти інформацію, вживати заходів для усунення ви-
явлених порушень у галузі охорони праці.
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Є бажання –
  буде результат

У Херсонській філії 
ПАТ «Укртелеком» 
не втомлюються шукати нові 
підходи і рішення того, як 
зробити навчання з питань 
охорони праці більш 
ефективним і цікавим. 

Херсонській філії, як і у всіх 
структурних підрозділах «Укр-
телекому», діє єдиний стандарт 

безпеки (СУОП), розроблений служ-
бою охорони праці (далі – СОП) ПАТ 
«Укртелеком». При кількості праців-
ників філії близько 1 тис. осіб 58% 
з них виконують роботи підвищеної 
небезпеки. 

На всеукраїнській селекторній на-
раді, яку провела Профспілка праців-
ників зв’язку в рамках підбиття під-
сумків заходів до Дня охорони праці, 
учасників дуже зацікавила доповідь 
начальника СОП Херсонської філії 

«Укртелекому» Тетяни Миргород-
ської. Вона розповіла про ефектив-
ність СУОП на підприємстві, зокрема 
про організацію роботи з навчання 
персоналу з питань охорони праці 
й,  найважливіше – про превентив-
ність цього процесу, тобто про те, як 
вони домагаються максимального 
сприйняття слухачами нової інформа-
ції. «Перш за все, для досягнення ви-
сокої якості навчання потрібна моти-
вація, – пояснила Т. Миргородська, – 
а вона формується тоді, коли праців-
ники бачать цінність і доцільність того, 
що вони вивчають. Мотивація підси-
люється, коли вони можуть відчути 
різницю між своїми наявними знання-
ми, і тим, що їм ще необхідно опанува-
ти для вирішення проблеми». 

Довгий час навчання у філії прово-
дилося за стандартною процедурою, 
згідно з Типовим положенням про нав-
чання та перевірку знань з охорони 
праці. Програми, питання, білети, ко-
місія, протокол… Таке навчання сприй-
малося працівниками скоріше як 
якась повинність і особої зацікавлено-
сті не викликало, отже його ефектив-
ність була дуже низькою.

У 2007 р. Херсонська філія однією 
з перших в «Укртелекомі» запровади-
ла електронну версію навчальної про-
грами НВП «Протек». Як усе нове, ця 
форма навчання привернула увагу 

працівників, рівень 
мотивації підвищив-
ся. Але згодом, після 
освоєння програми, інтерес почав зга-
сати, і СОП, за активної підтримки 
директора філії Віктора Фірмана, за-
йнялася пошуком додаткових іннова-
ційних форм навчання. Такою формою 
стали тренінги з охорони праці для лі-
нійних бригад. Початок тренінгів за-
звичай збігається з початком прове-
дення заходів, запланованих у рамках 
Дня охорони праці, і є, по суті, їх скла-
довою частиною.

Полягають тренінги в такому. Учас-
ники – 20 ремонтних бригад (більше 
200 осіб) – об’єднуються за територі-
альним принципом у групи по 5–6 бри-
гад. Кожною командою конструюється 
модель завдання на роботи на кабель-
ній (КЛЗ) або повітряній (ПЛЗ) лінії 
зв’язку. Завдання доповнюється специ-
фічними умовами підвищеної небезпе-
ки. Наприклад, пора року – зима, тем-
пература -100 °С, або йде дощ, або 
колодязь залито водою, знаходиться на 
проїжджій частині тощо.

ЗАВДАННЯ № 4
Вид роботи: ремонт повітря-
ного вводу. 
Місце виконання: населенний 
пункт.
Місце розташування: узбіччя.
Погодні умови: температура 
повітря + 22, вітер – 6 м/с.
Додаткові умови : сумісна підвіска 
з ЛЕП 0.4 кВ. Не дотримано вимог до 
відстані між проводами ПЛЗ та ЛЕП.

ЗАВДАННЯ №15
Вид роботи: монтаж муфти в колодязі. 
Місце виконання: кабельний колодязь 
середнього типу. 
Місце розташування: тротуар.
Погодні умови: температура повітря  
+15, вітер 10 м/с, дощ
Додаткові умови: колодязь залито водою. 

На підготовку дається певний час, а 
потім кожна бригада обіграє свою ситу-
ацію (умовно погоджує роботи з ДАІ, 
проводить інструктажі, виписує наря-
ди-допуски тощо). Працівники інших 
бригад уважно спостерігають і слуха-

У
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ють, а потім доповнюють, виправляють 
(якщо потрібно) і ставлять запитання. 
Участь в обговоренні правильності ви-
конаного завдання іншою бригадою та-
кож оцінюється додатковими балами. 
Усе це побудоване у вигляді гри, зма-
гання. Активну участь у таких заходах 
завжди бере В. Фірман, який вважає, 
що «якою б результативною не була ді-
яльність керівника підприємства, якщо 
стається нещасний випадок – це пере-
креслює всі досягнення». Спеціально 
створена комісія на чолі з начальником 
СОП перевіряє комплектацію команд, 
наявність і стан ЗІЗ, журналів інструк-
тажів та іншої документації, проход-
ження медоглядів і навчання. 

Після тренінгу, у рамках проведен-
ня огляд-конкурсу, учасникам дається 
практичне завдання з наданя першої 
допомоги потерпілим (крім реаніма-
ційних дій). Одна справа – знати тео-
ретично, як накласти пов’язку або ши-
ну, а інша – зробити це. Для відпра-
цьовування таких навичок з міських 
лікарень запрошують професійних 
працівників, які і проводять зі співро-
бітниками практичні заняття. Під час 
одного з тренінгів, – згадує Т. Мирго-
родська, – працівникові, який втратив 
свідомість і одержав при падінні неве-
лику травму голови (без втрати пра-
цездатності), довелося надавати допо-
могу по-справжньому». 

Метою такої додаткової форми нав-
чання є підвищення зацікавленості 
в навчанні, нагородження кращих бри-
гад і працівників грамотами, заохочу-
вальними призами від профспілкового 
комітету, який завжди бере найактивні-
шу участь у всіх заходах з охорони пра-
ці. І йдеться не про якісь цінні призи. 
Це ручки, календарі з логотипом «Укр-
телекому» та інші предмети, що не по-
требують значних витрат. 

Через деякий час адміністрація фі-
лії вирішила внести «свіжий стру-
мінь» до порядку проведення тренін-
гів, додавши завдання: кожна бригада 
повинна випустити стінгазету або 
оформити плакат «Моя безпечна пра-
ця» (розмістити на ньому фотографії, 
малюнки, карикатури тощо). Це дуже 
зацікавило всіх працівників філії. 
Причому кращий плакат, за який пе-
редбачено окремий приз, комісія ви-
значала з урахуванням думки всіх пра-
цівників адміністрації підприємства. 

СОП практично щороку вносить 
додаткові завдання до тренінгів. На-
приклад, у зв’язку з удосконаленням 
послуг «Укртелекому», розширення 
мережі Інтернет, розроблені завдання 
з питаннями про нові послуги та тари-
фи, які можуть поставити клієнти ком-
панії; іще придумали конкурс майстер-
ності для кабельників. Оцінювалися 
як якість, час виконання практичного 
завдання, так і організація безпечного 

ведення робіт. Потім вирішили готува-
ти окремі додаткові завдання для бри-
гадирів, оскільки у них перевірялися 
знання тільки організаційних питань 
з охорони праці. Оцінка бригадирам 
виставлялася за 10-бальною шкалою 
з урахуванням правильності та опера-
тивності відповідей. 

За підсумками тренінгів у кожній 
групі визначаються переможці, яким 
вручають грамоти та призи: «Кращій 
бригаді», «Кращому кабельнику», 
«Кращому бригадирові», «За кращу 
стінгазету».

Після завершення тренінгу на під-
приємстві зазвичай починається ре-
монтний період, який закінчується до 
Дня працівників радіо, телебачення 
та зв’язку України. До цього свята 
проводяться остаточні підсумки ог-
ляд-конкурсів по філії. При цьому 
враховуються результати тренінгів, 
перевірок під час ремонту, обсяг ви-
конання робіт і інші показники. Ви-
значаються 3 кращі бригади, 3 кра-
щих працівника, 3 кращих бригадира 
по філії. Для нагородження категорії 
переможців отримують солідні пре-
мії, на які необхідні кошти виділяє 
підприємство.

На думку всіх працівників філії, та-
ка форма навчання безпечному веден-
ню робіт дуже ефективна, корисна 
і виправдана. Під час змагань з’яв-
ляється азарт, бажання перемогти, 
а отже отримати та показати кращі 
знання з охорони праці. «У процесі 
навчання ми зрозуміли, що з усіх до-
ступних способів забезпечити безпе-
ку найбільш результативними є ті, 
які мотивують людей до безпечної 
поведінки, а також заохочують їх за 
це», – резюмувала Т. Миргородська.

Фото автора й з архіву 
Херсонської філії ПАТ «Укртелеком»
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спішність та ефективність 

професійного навчання персо-

налу на підприємстві залежать 

від багатьох факторів: підбору якісно-

го актуального й цікавого матеріалу, 

організаційних умов навчання, особи-

стості тренера або майстра професій-

ного навчання та ін. Не менш важли-

вим є і врахування особистісних осо-

бливостей людей, які проходять про-

фесійне навчання. Нормативні й інди-

відуальні особливості різноманітних 

феноменів психічного розвитку учас-

ників професійного навчання (пам’яті, 

уваги, типу темпераменту, самооцінки, 

стереотипів мислення та установок по 

відношенню до процесу професійного 

навчання, настрою та ін.) значною мі-

рою обумовлюють ефективність за-

своєння ними професійних знань 

і вмінь, а також їх подальшого засто-

сування у професійній діяльності. 

Успішність засвоєння людиною 

професійних знань і вмінь багато в чо-

му залежить від особливостей її пізна-

вальних процесів – сприймання, 

пам’яті, мислення й уваги. Показники 

цих процесів у кожної людини не є ста-

тичними і змінюються з віком. Широкі 

можливості для продуктивного профе-

сійного навчання відкриваються перед 

людиною у першій фазі ранньої дорос-

лості (20–30 років). У цей період мак-

симальних показників досягають 

швидкість і точність рухів людини, її 

зорово-моторна координація, пам’ять 

різної модальності (зорова, слухова, 

рухова), динамічний і плинний інте-

лект, довільна увага. Таким чином, 

зростання показників психологічних 

передумов успішності професійного 

розвитку особистості, а також відкри-

тість людини у віці ранньої дорослості 

новому досвіду, бажання спробувати 

нові способи професійної діяльності 

створює оптимальні умови для здійс-

нення професійного навчання. 

Високі показники пам’яті, уваги, 

мислення зберігаються і у другій фазі 
ранньої дорослості – у віці 30–35(40) 
років. Початок періоду середньої до-

рослості (35–40 років) сучасні психо-

логи характеризують як час зниження 

показників пізнавальних процесів у по-

єднанні з підвищенням стереотипності 

мислення людини. Учасники професій-

ного навчання у віці середньої доросло-

сті ставляться до цього процесу більш 

критично, з позиції власного професій-

ного досвіду. Якщо фахівці у віці ран-

ньої дорослості, як правило, зацікавле-

ні в набутті нових знань, вмінь і прийо-

мів роботи, то спеціалісти у віці серед-

ньої дорослості можуть гостро пережи-

вати невідповідність вже наявних у них 

професійних знань і досвіду новій ін-

формації, що протирічить їм. Так вини-

кає когнітивний дисонанс – гостре 

і негативне переживання людиною су-

перечливої інформації. У ситуації ког-

нітивного дисонансу людина, як прави-

ло, більшою мірою схильна довіряти тій 

інформації, яку отримала першою, тоб-

то своєму професійному досвіду. За та-

ких умов ставлення учасників виробни-

чого навчання до нової професійної ін-

формації може бути негативним, 

оскільки осмислення нових ефективних 

прийомів і технік роботи зумовлює пе-

реживання недосконалості власних 

професійних навичок, які складались-

яроками, а отже, загрожує збережен-

ню позитивної самооцінки. За таких 

умов учасники професійного навчання 

можуть чинити опір новому досвіду 

і процесу навчання в цілому, про що 

будуть свідчити висловлювання самих 

працівників на кшталт: «Ми вже бага-

то років так робимо, і все було добре», 

«А раніше вчили робити тільки так», 

«Старі перевірені техніки роботи знач-

но кращі, ніж якесь експериментуван-

ня», «Ми щороку проходимо курси з 

професійного навчання і навряд чи вже 

почуємо щось нове» та ін. 

У ситуаціях когнітивного дисо-

нансу майстер з виробничого нав-

чання має вирішити протиріччя, що 

виникло між старим і новим профе-

сійним досвідом фахівців, і запобігти 

загостренню конфлікту. За таких об-

ставин майстер може запевнити пра-

цівників, що нові професійні знання 

не перекреслюють їх професійного 

досвіду, а є ще одним з безлічі аль-

тернативних способів здійснення 

трудової діяльності, який дасть мож-

ливість зекономити час та зусилля, 

Консультація спеціаліста

Особливості навчання 
ДОРОСЛИХ

Професійне навчання та навчання
з питань охорони праці можуть 
стати більш ефективними, якщо 
в ході їх організації будуть 
враховуватися психологічні 
особливості засвоєння нової 
інформації слухачами різного віку. 

У

Ольга Гріньова, 

кандидат психологічних 
наук, практикуючий 
психолог
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підвищити безпеку праці, уникнути 

травматизму та задовольнити інші 

потреби працівників.

У віці пізньої дорослості (40–
60 років) ефективність професійного 

навчання також може бути високою. 

Специфіка психічного розвитку люди-

ни у цьому віці полягає в тому, що 

у пізній дорослості відбувається підви-

щення показників пізнавального роз-

витку. Але, на відміну від юності і ран-

ньої дорослості, після 40 років продов-

жують активно розвиватися не всі 

психічні процеси, а переважно ті, які 

задіяні у щоденних видах діяльності 

людини, тобто пов’язані з її профе-

сією, побутовими справами, захоплен-

нями. Таким чином, природне поступо-

ве зниження психологічних і фізичних 

можливостей людини компенсується 

вибірковим розвитком окремих пси-

хічних функцій. Незалежно від галузі 

професійної діяльності у людей віку 

пізньої дорослості часто зростають 

можливості до запам’ятовування сло-

весного матеріалу, а також кристалі-

зованого інтелекту, у основі якого ле-

жать вже наявні знання і професійний 

досвід людини. Тому найвищі резуль-

тати у професійному навчанні людей 

віку пізньої дорослості, як правило, 

дає не оволодіння ними принципово 

новими знаннями і вміннями чи осво-

єння нових механізмів і технологій, 

а ускладнення, підвищення рівня вже 

наявних професійних знань, більш 

глибока й висококваліфікована спеці-

алізація у своїй професійній галузі. 

Професійне навчання працівників віку 

пізньої дорослості, яке вимагає карди-

нальних змін стилю і способів їх робо-

ти, зазвичай проходить важко і є мало-

ефективним. 

Ефективність навчання дорослих 

обумовлюється не лише їх віковими та 

індивідуальними особливостями, але 

й наявністю бажання брати участь 

у різних видах професійного навчання. 

Практика показує, що інструктажі, се-

мінари, курси з професійного навчан-

ня працівників, як правило, є обов’яз-

ковою частиною їх роботи і організо-

вуються за ініціативою керівництва 

підприємств. Водночас участь персо-

налу у різних формах професійного 

навчання на підприємстві пояснюєть-

ся не лише бажанням зберегти своє 

робоче місце, а й іншими потребами 

і мотивами. Врахування і вплив на ці 

потреби і мотиви дає можливість фа-

хівцям з професійного навчання підви-

щити ефективність такої роботи. До 

основних потреб дорослих людей 

у процесі професійного навчання на-

лежать:

усвідомлення цілей, завдань 
і можливостей навчання. Тому 

перед кожним логічним блоком нової 

інформації у процесі професійного 

навчання варто чітко повідомити його 

учасників, у яких саме ситуаціях ця ін-

формація буде корисною для їх профе-

сійної діяльності;

потреба в розумінні сенсу нав-
чання. Розуміння учасниками 

виробничого навчання тих переваг, 

практичної користі, яку їм дадуть нові 

знання і вміння, значно підвищує їх 

пізнавальну мотивацію. Для виник-

нення у дорослої людини бажання 

спробувати нові способи діяльності на 

противагу наявним, вже перевіреним 

часом необхідна неабияка впевненість 

у їх корисності. Різні форми впливу на 

цю потребу дорослих людей представ-

лені у безлічі сучасних рекламних ро-

ликів, що просувають нові товари, які 

діють на 50%, 60%, 70%... краще, 

ніж «застарілі», вже давно відомі ана-

логи;

самостійність. Доросла людина 

як суб’єкт навчання зазвичай не 

потребує постійного контролю і під-

тримки майстра. Психологічно зріла 

особистість прагне самостійно кон-

тролювати й організовувати власне 

життя, в тому числі і професійне нав-

чання. Доросла людина як суб’єкт нав-

чання значно більше цінує ті знання 

і вміння, які вона набула сама (осо-

бливо якщо цей шлях не був занадто 

легким), ніж ті, які одержала у готово-

му вигляді. Тому ефективність профе-

сійного навчання дорослих підвищу-

ється при використанні різних форм їх 

самостійної роботи засобами експери-

ментування, спроб і помилок тощо;

узгодження навчання з вже на-
явним життєвим досвідом. Сві-

тогляд дорослої людини в нормі являє 

собою цілісну впорядковану систему 

уявлень про себе і навколишній світ. 

Якщо нові знання, отримані у процесі 

професійного навчання, узгоджуються 

з попереднім досвідом працівника або 

заповнюють прогалину в системі про-

фесійних знань – наприклад, дають 

можливість знайти ефективне рішення 

для певного типу складних професійних 

ситуацій, – людина переживає пози-

тивні емоції, які підвищують ефектив-

ність професійного навчання. Проте 

поява нової інформації, що суттєво 

протирічить вже наявній системі по-

глядів і професійних установок особи-

стості, викликає у неї відчутний дис-

комфорт. У цій ситуації задля ефектив-

ного засвоєння працівниками нової ін-

формації необхідно сформувати у них 

установку на те, що нова інформація не 

суперечить старій, а являє собою ін-

ший, альтернативний спосіб вирішення 

професійних завдань;

вплив на процес навчання со-
ціальних, сімейних, професій-

них, побутових факторів. У ході про-

Ефективність різних форм навчання дорослих людей
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фесійного навчання «відмінити» 

вплив думок і переживань учасників, 

пов’язаних з їх особистими, сімейними 

подіями, неможливо. Навіть найкраще 

професійне навчання для людини, яка 

занурена у проблеми, не пов’язані 

з роботою, буде малоефективним. За 

таких умов, якщо є можливість, варто 

перенести строк професійного нав-

чання цього працівника (включити 

його до складу іншої групи) або вико-

ристовувати cпеціальні психорелакса-

ційні вправи, а також вправи та риту-

али «входу» та «виходу» з навчально-

го процесу. 

Під час створення мотивації про-

фесійного навчання дорослих необхід-

но також враховувати і вікові особли-

вості. Якщо успішність навчання лю-

дей у віці ранньої дорослості значною 

мірою обумовлюється цікавістю до 

нових знань і вмінь, то для фахівців 

у віці середньої дорослості більш важ-

лива корисність такого навчання у по-

всякденній роботі. Вже у віці ранньої 

дорослості професійна мотивація лю-
дини залежить від гендеру. Для чоло-

віків ключовими є фактори новизни 

(шанс дізнатися щось нове, незвичай-

не заради самого процесу пізнання), 

змагання (можливість бути більш 

компетентним, кваліфікованим, ніж 

інші), комунікації (можливість обго-

ворити процес та результати навчання 

з друзями та колегами). Для жінок ви-

соку значущість має можливість за-

стосувати отримані знання і вміння 

у найближчому майбутньому в повсяк-

денному житті, зробити свою роботу 

і побут більш комфортними.

Одним з ключових для учасників 

професійного навчання у віці серед-

ньої дорослості є питання про те, де 

саме і для чого вони можуть застосу-

вати одержані професійні знання. При 

цьому мотивація майстра професійно-

го навчання, яка орієнтована на відда-

лену перспективу, буде ефективною 

тільки в поєднанні з близькою пер-

спективою. Стимулювання учасників 

професійного навчання лише за допо-

могою віддаленої перспективи, як 

і будь-яка незавершена дія, у дорослих 

людей зазвичай викликає роздрату-

вання і дискомфорт. Наприклад:

Неефективна мотивація: «Через 

рік наше підприємство встановить нове 

устатковання, і на ньому ви застосуєте ті 

знання і вміння, які одержуєте зараз».

Ефективна мотивація: «Частину 

знань, які ми отримаємо сьогодні, ви 

зможете застосувати вже завтра у сво-

їй роботі. Ви можете звірити час завтра 

за годинником – це дасть вам можли-

вість щоденно економити для відпочин-

ку не менше 30–40 хвилин робочого 

часу. А через рік наше підприємство 

встановить нове устатковання, і на ньо-

му ви повністю застосуєте ті знання 

і вміння, які одержуєте зараз».

Таким чином, основними мотива-
торами навчання дорослих людей є:

  цікавість/пізнавальний інтерес;

  пошук відповіді на запитання як 

теоретичного, так і практичного 

характеру;

  прагнення здобути нові навички 

і одержати від цього задоволення;

  можливість спілкування з людьми 

своєї професії, які знають її специ-

фіку і мають на неї спільні погляди;

  ситуативні індивідуальні мотива-

тори. 

Отже, до психологічних засобів 
підвищення ефективності професій-
ного навчання дорослого населення 
належать:

врахування вікових можливо-
стей і особливостей учасників профе-

сійного навчання при підборі його 

форм і організації;

врахування різних потреб учас-

ників професійного навчання, різно-

бічна аргументація цікавості і корис-

ності нових професійних знань і вмінь, 

оскільки професійні мотиви і потреби 

кожного працівника – різні; 

демонстрація цікавості і корис-

ності нових професійних знань 

і вмінь: у навчанні працівників віку 

ранньої дорослості основний акцент 

варто зробити на новизні і цікавості 

процесу професійного навчання, 

а у роботі з людьми віку середньої 

і пізньої дорослості – на корисності 

його результатів;

демонстрація безпеки. Необхід-

ною умовою успішного засвоєння лю-

диною нової професійної інформації є 

її психологічний комфорт і відсутність 

страху негативної реакції з боку інших 

учасників навчання на її можливі по-

милки. Тому професійне навчання, 

особливо роботі з новим устаткован-

ням, технікою, комп’ютерами тощо, 

має бути побудоване таким чином, 

щоб невдалі спроби його учасників не 

стали предметом обговорення всією 

групою;

визначення індивідуальних по-
треб. Кожна людина є неповторною 

індивідуальністю. Тому дотримання ти-

пових рекомендацій з урахування пси-

хологічних аспектів успішності профе-

сійного навчання дозволяє підвищити 

його ефективність. Але найвищі ре-

зультати дає мотивація професійного 

навчання особистості, пов’язана з її 

найбільш значущими цінностями, за-

хопленнями та переконаннями. 

(Продовження теми – у наступних 
номерах журналу.)

Приклади життєвого успіху відомих особистостей в зрілому віці

О. Уінфрі

Т. Едісон У. Черчіль

Д. Роулінг
Р. Крок

С. Спілберг

У. Дісней
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таке золоте правило: краще запобігти аварії, ніж 
потім ліквідовувати її наслідки. Із цих слів розпочав 
нашу бесіду житель Солом’янського ра-

йону Києва Василь Гнатенко. Живе він на Черво-
нозоряному проспекті, 39б, у багатоповерхівці з 
прибудовою, в якій розташована клініка краси 
«Амазонка».

Предметом нашої розмови став побутовий 
газопровід, прокладений уздовж стіни цього жит-
лового будинку. Частина його, що не була пофар-
бована, вкрилася іржею, і саме на цій непофар-
бованій ділянці газопровід прилягає до плаского 
металевого даху клініки краси «Амазонка». Трохи лівіше на 
стіні клініки прикріплено кілька блоків кондиціонерів з 
електрокабелями. Практично впритул до того ж даху про-
тягнуто дріт заземлення, вкритий іржею, який потім спу-
скається до землі поряд з блоками кондиціонерів.

Слід сказати, що Василь Іванович 
працює заступником генерального 
директора з охорони праці ТОВ 
«Спецінжиніринг», і його робота 
пов’язана, зокрема, із забезпечен-
ням безпеки інженерних систем спо-
руд та будинків. Тому щоразу, коли 
він бачить цю картину, зі страхом ду-
має, що може трапитися, якщо, не 
дай Боже, проб’є ізоляцію електро-
кабеля, або блискавка вдарить у будинок і газопровід опи-
ниться під напругою. Як фахівець він знає: небезпека ре-
ально загрожує усім мешканцям 124-квартирного будинку.

На думку В. Гнатенка, щоб їй запобігти, не потрібні ти-
танічні зусилля і значні капіталовкладення. Треба лише до-
фарбувати трубу та ізолювати її на тій ділянці, де вона сти-
кається з металевим дахом, щоб відмежувати газопровід від 
джерела напруги та блукаючих струмів. До речі, за обслу-
говування газопроводів у Солом’янському районі відповідає 
філія експлуатації газових мереж № 1 ПАТ «Київгаз», яка, 
відповідно до лозунгу, що розміщений на її сайті, «працює 
заради безпеки споживачів!»

Ще влітку 2013 року Василь Іванович звернувся до га-
зотехнічної інспекції теруправління Держгірпромнагляду 
в Київській області та м. Києві. Під час перевірки інспекція 
виявила порушення правил безпеки у процесі експлуатації 
газопроводу та апелювала до «Київгазу» щодо їх усунення. 
Після цього частину труби зафарбували, частину залишили 
іржавіти, а за ізолювання так і не взялися.

Василь Іванович продовжував звертати увагу органів 
місцевої влади, органів державного нагляду та працівників 
«Київгазу» на потенційно небезпечне місце. Востаннє по-

казував його представникам підприємства на початку цього 
року. Реакції – нуль, тому і звернувся до «четвертої влади».

У Правилах безпеки систем газопостачання 
України, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 08.06.2015 за № 674/27119, у розділі V 
«Вимоги безпечної експлуатації систем газопо-
стачання» є пряма вказівка на те, що «зовнішній 
стан газопроводу перевіряють візуально: крі-
плення та фарбування, провисання труб, стан 
запірних пристроїв, ізолювальних з’єднань, опор, 
наявність діелектричних підкладок тощо. Технічні 
огляди трас надземних газопроводів здійснюють-

ся не рідше, ніж один раз на 6 місяців».
Таким чином, порушення, що стосуються облаштування 

та експлуатації газопроводу, зокрема кріплення та фарбу-
вання, і можуть призвести до непередбачуваних наслідків, 
були виявлені ще у 2013 році. З того часу мало бути прове-

дено не менше п’яти технічних огля-
дів, проте все, на що спромоглися 
газівники, це пофарбувати частину 
газопроводу.

У листопаді 2015 року редакція 
журналу «Охорона праці» звернула-
ся з листом до Солом’янської район-
ної в місті Києві державної адміні-
страції з проханням відреагувати на 
порушення правил безпеки у проце-

сі експлуатації газопроводу та надати інформацію щодо за-
ходів, вжитих для ліквідації потенційних ризиків. На наш 
запит райдержадміністрація відповіла, що зазначене питан-
ня входить до компетенції ПАТ «Київгаз» і що вона зверну-
лася до цього підприємства, аби там вжили дієвих заходів та 
надали відповідь у встановлений законом термін. Але такої 
інформації ще й досі не надано та заходів не вжито, хоча 
минуло вже понад три місяці.

Тим часом незаізольована труба газопроводу продовжує 
іржавіти, а мешканці будинку справно сплачують за послу-
ги газопостачання і за сумнівну турботу «Київгазу» про 
безпеку споживачів.

Фото автора

Ризики – поруч 

А у нас – з порушеннями газ

Упродовж 2015 р. під час використання газу
в побуті сталося 55 нещасних випадків. Трав-
мовано 116 осіб, у тому числі зі смертельни-
ми наслідками – 50 осіб. У 2014 р. травмо-
вано 167 осіб, із них 66 – смертельно.

ДОВІДКА

Олександр Фандєєв, 

спецкор 
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Фотозвинувачення, яке 
наглядно демонструє 
сумнівну турботу «Київгазу» 
про безпеку своїх клієнтів. 

Є

В. Гнатенко

Іржаве заземленняНеізольована та недофарбована газова труба
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1. ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД

На цементному заводі сталося зіткнення самоскида з ес-
такадою (рис. 1, 2), якою проходять важливі комунікації, 
а саме:

аерожолоб для транспортування цементу із силосного відді-
лення до ділянки навантаження та фасування;
силові кабельні лінії електроживлення навантажувальних 
і фасувальних машин;
силові кабельні лінії електроживлення виконавчих механіз-
мів подавання цементу на пакування;
кабелі оперативного управління процесами подавання, на-
вантаження та пакування цементу;
оптоволоконні кабелі для передачі відеосигналу з камер ві-
деоспостереження, а також інформації з контролерів на цен-
тральний пункт управління (ЦПУ) і від нього – на виконавчі 
механізми.
Зіткнення сталося вночі, коли водій великовантажного 

самоскида, що перевозить сировину на відкритий склад, не 
опустив кузов автомобіля після вивантаження матеріалу 
й почав рухатися територією. Піднятий кузов перевищував 
висоту естакади, що стало причиною удару по естакаді гід-
роциліндром підіймання кузова самоскида, у результаті чого 
її фрагмент був зірваний з опор та впав на автомобіль (рис. 
2), у тому числі на кабіну; аерожолоб і кабельні лінії було 
ро зірвано.

Зіткнення самоскида з естакадою напевно можна було 
б уникнути за умови проведення профілактичних заходів.  

Безпека на підприємстві

НЕБЕЗПЕКИ та РИЗИКИ 
НА ПРИКЛАДАХ

Володимир Сухомлин, 
експерт технічний
(сюрвейєр)

Анатолій Добрун, 
експерт технічний
(сюрвейєр)

Рис. 1. Загальний вид естакади до події

Рис. 2. Взаємне положення самоскида й естакади після аварії

Рис. 3. Взаємодія гідроциліндра самоскида з естакадою:
а – місце удару гідроциліндра по естакаді;
б – переворот естакади навколо горизонтальної осі;
в – розрив і падіння кабелів з кронштейнів естакади;
г – поворот зірваної естакади навколо вертикальної осі.

Профілактика
1. Установлення сигнальних обмежувачів висоти 

на під’їздах до естакади.
2. Установлення на самоскидах, що перевозять си-

ровину теріторією заводу, автоматичних сигналіза-
торів, які сповіщають водія, що кузов не опущено.

3. Ретельний медичний контроль фізичного стану 
водіїв перед нічною зміною.

а

б

в

г

Досвід проведення технічного аудиту підприємств,
де сталися надзвичайні події, свідчить, що багатьох 
аварій, пошкодження устатковання та будівель можна 
було б уникнути. Для цього достатньо всього лише 
дотримуватися нормативно-правових актів 
з охорони праці та протипожежної безпеки, а також 
визначати наявні небезпеки та оцінювати ризики. 
Розглянемо кілька прикладів.
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Рис. 4. Коксовиштовхувач

Рис. 5. Вуглезавантажувальний вагон

Рис. 6. Пожежа на коксовій батареї з незакритою піччю

Рис. 7. Стан футеровки гасильного вагона після аварії

2. КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД

Сучасні високотехнологічні виробництва здебільшого 

надзвичайно чутливі до перебоїв у постачаннях енергоносі-

їв у цілому, і електроенергії зокрема. 

Створена в минулому столітті централізована система 

енергопостачання гідно виконує свої функції, проте наразі 

часто не відповідає сучасним критеріям ефективності пере-

дачі та, що найголовніше, вимогам безпеки та безперебій-

ності роботи. 

Для прикладу візьмемо коксохімічне виробництво. Як 

відомо, у коксових печах відбувається «випічка» коксу 

з вугільної шихти без доступу кисню при температурах 

більш 1200 °С. Коксовий газ, що виділяється в процесі 

коксування, надзвичайно горючий, оскільки містить во-

день, метан, оксиди вуглецю, пари кам’яно-вугільної смо-

ли. Частка коксового газу направляється назад у коксові 

печі для спалювання в їхніх простінках і забезпечення 

необхідної температури випікання коксу. Інша частка газу 

надходить у цех переробки продуктів коксування, де 

з нього виділяються супутні речовини. Усі згадані техно-

логічні процеси забезпечуються коксовими машинами 

(рис. 4, 5) і механізмами, що приводяться в дію елект ро-

двигунами. 

Припинення постачання електроенергії на виробництво 

супроводжується такими ризиками:

пожежею, спричиненою загорянням коксового газу, що ви-
ривається з печей в атмосферу, оскільки він не відсмокту-
ється вентиляторами; 
неможливістю погасити (остудити) вивантажений готовий 
кокс (що має температуру близько 1200 °С) у гасильному 
вагоні, що зробить вагон непридатним для користування; 
неможливістю вивантажити готовий кокс із відкритих безпо-
середньо перед аварією печей або закрити вивантажені печі;  
припиненням надходження води в котельню й, відповідно, 
припиненням подачі пари в хімічний цех переробки коксо-
вого газу. 
Наслідок припинення водопостачання – зупинка робо-

ти системи охолодження коксового газу, що спричинить 

вихід з ладу дорогого устатковання цеху переробки коксо-

вого газу, куди він надходить з дуже високою темпера-

турою.

Вище перераховано лише невелику частину проблем, 

однак збиток від аварії на промисловому підприємстві може 

скласти десятки мільйонів гривень. 

Зазначимо, що вищенаведений сценарій не є фантазією 

авторів – описана подія мала місце в 2010 р. на одному 

з коксохімічних підприємств «пострадянського простору». 

Аварія сталася внаслідок припинення постачання електро-

енергії на це підприємство через падіння опор двох високо-

вольтних ліній по 110 кВ. Дерев’яні опори обох ліній про-

ходили через одне поле, на якому після жнив загорілася 

стерня. Опори підгоріли та завалилися. 

На коксохімічне підприємство, що має безперервний 

цикл виробництва, електроенергія повинна подаватися 

через два незалежні вводи, що було передбачено проек-

том і здійснено на практиці. Однак реалізація виявилася 

формальною, оскільки обидві лінії проходили поблизу од-

на одної, були на дерев’яних опорах і заживлювали завод 

через одну підстанцію. До того ж на підприємстві не було 

резервного/альтернативного джерела електропостачан-

ня. Як результат – подача електроенергії на коксохімза-

вод (і до значної частини міста) була припинена на трива-

лий час.
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Профілактика
1. Забезпечення підприємства резервним/альтер-

нативним джерелом електроенергії.
2. Облаштування (перенесення) другого елек-

тричного вводу на достатній відстані від першого 
та заміна дерев’яних опор на металеві або залізобе-
тонні.

3. Усі засувки/шибери на продуктопроводах по-
винні бути добре закритими при відключенні елек-
троенергії. 

4. Навчання (тренінги) персоналу роботі 
у форс-мажорних обставинах. Рис. 8. Засувка на трубопроводі коксового газу з електричним 

і ручним приводами

Показовим прикладом порушення правил промислової 

безпеки у наведеному випадку є таке.

Коксовий газ від коксових батарей, охолоджуючись у хо-

лодильнику, подавався в цех переробки продуктопроводом, 

на якому встановлена засувка (рис. 8) з електричним (і ду-

блюючим ручним) приводом. Після припинення постачання 

електроенергії електрозасувка не спрацювала, а направити 

працівника перекрити трубопровід вручну через метушню 

забули. Як наслідок – гарячий коксовий газ потрапив у цех 

переробки, де пошкодив технологічне устатковання.

3. ЗЕРНООЧИСНИЙ АГРЕГАТ ЗАВ-40

На одному із сільськогосподарських підприємств Украї-
ни сталася пожежа на зерноочисному агрегаті ЗАВ-40 (зер-
ноочисний агрегат вороху продуктивністю 40 т/год). При-
мітно, що машина загорілася в нічний час, причому у вимк-
неному стані. 

Вогнем пошкоджено дерев’яні конструкції машинного 
відділення (рис. 9), вузли й деталі зерноочисних механізмів. 
Електрична схема живлення агрегату складається з підвід-
ної повітряної лінії від трансформаторного пункту (ТП) до 
ЗАВ-40 довжиною понад 1 км. Від рамки з ізоляторами 
(рис. 10) кабель проходить під днищем машинного відділен-
ня (рис. 11, 12) до автоматичного запобіжника WIS – 100, 
встановленого в кабіні оператора. 

Цей запобіжник захищає механізми агрегату від корот-
кого замикання, а от відрізок лінії живлення від вводу до 
самого «автомата» виявився незахищеним (при цьому ав-
томатичний вимикач, установлений у ТП, не відреагував на 
коротке замикання на ЗАВ-40). Оскільки технологія очи-
щення насіння зернових культур передбачає застосування 
вібраційних сепараторів, ізоляція кабелю в металевій трубі 
стерлася, й «фазний» провід закоротив на корпус, що й ста-
ло причиною пожежі на ЗАВ-40.

Рис. 9. Загальний вигляд ЗАВ-40 після пожежі й місце електрич-
ного вводу (показано стрілкою)

Рис. 10. Електричний ввід на ЗАВ-40

Профілактика
1. Регулярна (частіше ніж 1 раз на 5 років, як ви-

магають Правила безпечної експлуатації електро-
установок споживачів) перевірка опору петлі 
«фаза-нуль».

2. Установлення автоматичного вимикача в без-
посередній близькості до вводу живлення на ЗАВ-40.

Рис. 11. Довжина ділянки кабельної лінії по корпусу ЗАВ-40
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4. ВПАЛІ СИЛОСИ

На території сільгосппідприємства сталося обвалення двох 

силосів С5К210 ємністю 208 м3 кожний, і 310 т зерна опини-

лися на землі. Силоси було зведено всього три роки тому.

Причиною падіння силосів, як з’ясувалося, стало по-

рушення при їх завантаженні зерном – нерівномірний 

розподіл маси зерна за обсягом силосу. 

Профілактика
1. Неухильне виконання інструкцій ви-

робника під час завантаження силосів зер-
ном.

2. Контроль за розподілом зерна за обся-
гом/перерізом силосу при завантаженні.

Рис. 12. Силоси С5К210 до падіння Рис. 13. Силоси С5К210 після падіння

Р
ек

л
ам

а



38 ОХОРОНА ПРАЦІ  2/2016

Безпека праці

Микола Федоренко, 
головний державний 
інспектор Головного 
управління Держпраці 
у Київській області

ПРИЧИНИ ПОЖЕЖІ

Восьмого червня 2015 р. на території 
нафтобази ТОВ «Побутрембудматері-
али» (смт Глеваха Васильківського 
району Київської області) виникла 
надзвичайна ситуація техногенного ха-
рактеру. За офіційними даними, внас-
лідок пожежі, що тривала кілька днів, 
п’ятеро осіб загинули, ще 15 – по-
страждали. Державі завдано значних 
матеріальних та екологічних збитків.

За результатами проведеного Дер-
жпраці (Держгірпромнагляду) Украї-
ни спеціального розслідування основ-
ною технічною причиною пожежі 
визнано невідповідність технологіч-
ного процесу змішування нафтопро-
дуктів, а саме: використання для 
недопоміжної (основної) технологічної 
операції, пов’язаної із змішуванням 
палива у резервуарі, пересувного на-
соса з гнучким гумовотканинним 
трубопроводом (рукавом) та ненорма-
тивних фланцевих з’єднань (практич-
но на всіх 8-болтових фланцевих з’єд-
наннях було використано чотири за-
мість восьми болтів), що призвело до 
розгерметизації з’єднання та аварій-

ного витікання нафтопродуктів за від-
сутності системи аварійного звільнен-
ня резервуара від залишків палива.

Насос, який використовувався для 
змішування нафтопродуктів, мав такі 
недоліки щодо електробезпеки: рівень 
вибухозахисту електрообладнання 
(електродвигун, пусковий пристрій то-
що) не відповідав класу вибухонебез-
печних зон, де він експлуатувався (сту-
пінь захисту оболонки електродвигуна 
«без засобів вибухозахисту» замість 
ступеню захисту «особливо вибухоне-
безпечне обладнання»), та увідний ка-
бель до електродвигуна насоса був під-
ключений без належної герметизації 
вводу. На виробничому об’єкті не роз-
роблено технологічний регламент на 
процес змішування палива в резервуа-
рі, до цього процесу було залучено осіб, 
які не мали професійної підготовки та 
не пройшли спеціальне навчання без-
печним прийомам праці.

За результатами розслідування 
встановлено, що джерелом запалю-
вання горючої суміші парів палива 
бензинової групи з киснем повітря 
стала іскра, що виникла в магнітному 
пускачі шафи керування насосного 
агрегату, коли після виявлення ава-
рійного витікання палива з нижньої 
частини насоса один із працівників на-
тиснув кнопку «Стоп». На момент 
прибуття пожежно-рятувального під-
розділу Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій (ДСНС) на те-

риторію нафтобази (через півгодини 
з моменту загоряння палива) вогнем 
було охоплено один вертикальний ре-
зервуар з паливом об’ємом 900 м3 та, 
крім того, сталося розливання пально-
го між іншими резервуарами на площі 
до 300 м3, що спричинило вибухи ще 
п’яти резервуарів.

НОРМАТИВНА БАЗА

Об’єкт підвищеної небезпеки – 
об’єкт, на якому використовуються, 
виготовляються, переробляються, 
зберігаються або транспортуються од-
на або кілька небезпечних речовин чи 
категорій речовин у кількості, що до-
рівнює або перевищує нормативно 
встановлені порогові маси, а також 
інші об’єкти як такі, що відповідно до 
закону є реальною загрозою виник-
нення надзвичайної ситуації техноген-
ного та природного характеру (ст. 1 
Закону України «Про об’єкти підви-
щеної небезпеки» від 18.01.2001 
№ 2245-III). 

Резервуари для зберігання нафти 
та нафтопродуктів ємністю 30 000 м3 
і більше відносять до будівель та спо-
руд підвищеної небезпеки як такі, що 
мають клас наслідків СС3 (додаток А 
до ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні 
принципи забезпечення надійності та 
конструктивної безпеки будівель, спо-
руд, будівельних конструкцій та ос-
нов»).

Слідами трагедії

  Про обставини трагедії на нафтобазі у Василькові, що під Києвом.
  Загальні вимоги щодо безпечного ведення робіт на виробництвах, 

 де зберігаються нафтопродукти.
  Запобігання аваріям на них відповідно до НПАОП 0.00-1.41-88.

Безпечне зберігання 
НАФТОПРОДУКТІВ.
Загальні вимоги 
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Склади для зберігання нафтопро-
дуктів належать до об’єктів підвище-
ної небезпеки, які підлягають обліку 
та ідентифікації відповідно до Порядку 
ідентифікації та обліку об’єктів 
підвищеної небезпеки, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.07.2002 № 956 (далі – 
Порядок № 956). Згідно з додатком 2 
до Нормативів порогових мас небез-
печних речовин для ідентифікації 
об’єктів підвищеної небезпеки (далі – 
Нормативи № 956), затверджених 
вищевказаною постановою (у редакції 
постанови КМУ від 21.09.2011 
№ 990), порогова маса горючих рідин 
50 000 т установлена для категорії не-
безпечних речовин 1 класу, а 5000 т – 
для 2 класу.

Нафтопродукти належать до го-
рючих рідин, тобто рідин, які можуть 
самозайматися, а також займатися за 
наявності джерела горіння та само-
стійно горіти після його видалення. 
Горючі рідини з температурою спалаху, 
що дорівнює або менша 61 ºC у закри-
тому тиглі або менша 66 ºC у відкрито-
му тиглі, належать до легкозаймистих. 
Особливо небезпечними є легкоза-
ймисті рідини, температура спалаху 
яких не перевищує 28 ºC (ч. 2 п. 1 
Нормативів № 956). Дані щодо темпе-
ратури спалаху основних нафтопро-
дуктів наведено в додатку 4 до Правил 
пожежної безпеки для об’єктів збері-
гання, транспортування та реалізації 
нафтопродуктів, затверджених нака-
зом Міністерства палива та енергети-
ки України від 24.12.2008 № 658 (да-
лі – Правила № 658), де вказано: 
температура спалаху бензину стано-
вить мінус 27  ºС (мінус 39  ºС), темпе-
ратура спалаху дизпалива залежно від 
марки – 30–40 ºС.

Порядок улаштування скла-
дів нафтопродуктів визначають 
СНІП ІІ-106-79 «Склады нефти 
и нефтепродукты», відповідно до п. 1.5 
якого склади нафти та нафтопродуктів 
поділяються на дві групи: 1) склади, 
призначені для зберігання й постачан-
ня нафти і нафтопродуктів різним спо-
живачам; товарно-сировинні склади 
(парки) нафтопереробних і нафтохі-
мічних підприємств; резервуарні пар-
ки насосних станцій магістральних 
нафтопроводів і нафтопродуктопрово-
дів; перевалочні склади (бази) нафти 
та нафтопродуктів; 2) склади нафти та 
нафтопродуктів, що входять до складу 
підприємств (промислових, тран-
спортних, енергетичних тощо).

Порядок улаштування скла-
дів нафтопродуктів із тиском 

насичених парів не вище 93,3 кПа 
визначають ВБН В.2.2-58.1-94 «Про-
ектування складів нафти і нафтопро-
дуктів з тиском насичених парів не 
вище 93,3 кПа» і ВБН В.2.2-58.2-94 
«Резервуари вертикальні сталеві для 
зберігання нафти і нафтопродуктів 
з тиском насичених парів не вище 
93,3 кПа».

До нормативних документів, що 
визначають вимоги безпеки під час 
зберігання нафтопродуктів, на-
лежать НПАОП 0.00-1.41-88 «За-
гальні правила вибухобезпеки для ви-
бухопожежонебезпечних хімічних, 
нафтохімічних і нафтопереробних ви-
робництв» (далі – НПАОП 0.00-1.41-
88) і НПАОП 63.2-1.13-87 «Правила 
з техніки безпеки та промислової сані-
тарії при експлуатації нафтобаз та ав-
тозаправних станцій». Вимоги безпе-
ки під час експлуатації очисних споруд 
нафтопереробних підприємств визна-
чає НПАОП 23.2-5.03-83 «Інструкція 
з безпечної експлуатації очисних спо-
руд підприємств Міннафтохімпрому 
СРСР». До галузевих нормативних 
документів можна віднести, напри-
клад, Правила техніки безпеки при 
транспортуванні, збереженні нафто-
продуктів та заправленні машин 
у сільському господарстві, затвердже-
но ЦК профспілки працівників сіль-
ського господарства від 10.05.1967 
(НПАОП 01.41-1.02-67) і Правила 
технічної експлуатації та охорони пра-
ці на нафтобазах, затверджені нака-
зом об’єднання «Укрнафтопродукт» 
від 01.04.1998 № 19.

Нафтопродукти належать до не-
безпечних вантажів. Порядок без-
печного ведення робіт, пов’яза-
них із транспортуванням на-
фтопродуктів (як небезпечного 
вантажу), визначають нормативні 
документи залежно від виду транспор-
ту, а саме: 

  автомобільний транспорт – НПАОП 
60.24-1.09-84 «Правила безпечного 
перевезення нафти автомобільним 
транспортом»; Правила дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів, 
затверджені наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 
26.07.2004 №  822; Закон України 
«Про приєднання України до Євро-
пейської Угоди про міжнародне до-
рожнє перевезення небезпечних ван-
тажів» від 02.03.2000 № 1511-III;

  залізничний транспорт – Правила пе-
ревезення наливних вантажів, за-
тверджені наказом Міністерства 
транспорту України від 18.04.2003 
№  299; Правила охорони праці під 
час поточного ремонту і  підготовки 
до наливу цистерни для нафтопродук-

тів та вагонів бункерного типу для 
нафтобітуму, затверджені наказом 
Держнаглядохоронпраці України від 
04.08.2003 №  141 (НПАОП 63.21-
1.53-03); 

  авіаційний транспорт – НПАОП 62.0-
1.03-74 «Правила перевезення не-
безпечних вантажів повітряним тран-
спортом»; 

  водний транспорт – НПАОП 61.1-
1.17-89 «Єдині правила безпеки пере-
везення вантажів і  пасажирів на 
морських суднах Міннафтопрому». 
До державних стандартів, пов’яза-

них із транспортуванням нафтопро-
дуктів, можна віднести: ДСТУ 
4454:2005 «Нафта і нафтопродукти. 
Маркування, пакування, транспорту-
вання та зберігання»; ДСТУ 4488:2005 
«Нафта і нафтопродукти. Методи від-
бирання проб».

Вимоги до оцінювання робо-
тоздатності технологічного 
обладнання складів нафтопро-
дуктів визначають НПАОП 0.00-
4.35-90 «Положення про порядок 
установлення строків подальшої екс-
плуатації технологічного обладнання 
вибухонебезпечних виробництв» 
і НПАОП 0.00-7.02-93 «Проведення 
робіт щодо оцінювання залишкової 
роботоздатності технологічного 
устаткування нафтопереробних, на-
фтохімічних та хімічних виробництв». 
Особливості проведення контролю 
технологічного обладнання складів 
нафтопродуктів у зимовий період 

  Нафтопродукти є хімічним про-
дуктом, на які поширюється ДСТУ 
ГОСТ 30333:2009 «Паспорт без-
печності хімічної продукції. За-
гальні вимоги» та ДСТУ ГОСТ 
31340:2009 «Попереджувальне 
марковання хімічної продукції. 
Загальні вимоги».

  Паспорт безпеки є  складовою 
технічної документації на речови-
ну (матеріал) та відходи промисло-
вості, у ньому наводиться інфор-
мація щодо її безпечного викори-
стання, зберігання, транспорту-
вання та утилізації тощо.

  Знак небезпеки – маркувальний 
знак (піктограма), що наноситься 
на вантажні одиниці відповідно до 
виду(ів) небезпеки завантаженого 
небезпечного вантажу та попере-
джає про загрозу для людини та 
навколишнього середовища 
(п. 1.10 ДСТУ ГОСТ 30333:2009).
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визначає НПАОП 0.00-7.01-72 «Рег-
ламент проведення в зимовий час пу-
ску, зупинки та випробування на 
щільність апаратури хімічних, нафто-
переробних і нафтохімічних заводів, 
а також газових промислів і газобен-
зинових заводів». 

Загальні вимоги пожежної без-
пеки визначають Правила пожежної 
безпеки в Україні, затверджені нака-
зом Міністерства внутрішніх справ 
України від 30.12.2014 № 1417 (да-
лі – Правила № 1417), безпосередні 
вимоги пожежної безпеки під час екс-
плуатації об’єктів зберігання, тран-
спортування та реалізації нафтопро-
дуктів – Правила № 658, які поши-
рюються на об’єкти зберігання нафто-
продуктів (склади нафтопродуктів з 
комплексом основних і допоміжних 

технологічних об’єктів: зливно-налив-
ні естакади, насосні для перекачуван-
ня нафтопродуктів, резервуарні парки 
тощо), об’єкти транспортування та 
реалізації нафтопродуктів (відповідно, 
магістральні нафтопродуктопроводи 
та автозаправні станції). Правила 
№ 658 не поширюються на товар-
но-сировинні резервуарні парки на-
фтопереробних заводів, сировинні 
парки нафтохімічних підприємств, ви-
даткові склади нафтопродуктів, що 
входять до складу підприємств (про-
мислових, транспортних, енергетич-
них тощо).

Вимоги щодо електробезпеки на 
об’єктах із вибухонебезпечними зона-
ми, до яких належать і склади нафто-
продуктів, визначають НПАОП 40.1-
1.32-01 «Правила будови електроу-
становок. Електрообладнання спеці-
альних установок» (розд. 4 «Елек-
троустановки у вибухонебезпечних 
зонах») та Правила технічної експлуа-
тації електроустановок споживачів 
(розд. IX «Електроустановки у вибу-
хонебезпечних зонах»), затверджені 
наказом Міністерства палива та енер-
гетики України від 25.07.2006 № 258 
(у редакції наказу Міністерства енер-

гетики та вугільної промисловості 
України від 13.02.2012 № 91).

ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ-
ЛАДНАННЯ СКЛАДІВ НАФТОПРОДУКТІВ 

Про наміри будівництва або рекон-
струкції, зміни технологічної схеми, 
що принципово змінює технологію ви-
робництва, суб’єкт господарювання 
повинен своєчасно (до початку робіт) 
інформувати відповідні органи дер-
жавного нагляду, які зобов’язані орга-
нізувати контроль за проведенням цих 
робіт. Обладнання, яке не використо-
вується у діючій технологічній системі, 
має бути ізольоване від діючих систем 
(п. 1.9 НПАОП 0.00-1.41-88; далі по 
тексту – посилання тільки на 
пункти без зазначення НПАОП 

0.00-1.41-88). Проект, 
технологічний регла-
мент, методики прове-
дення вимірювань ма-
ють проходити обов’яз-
кову метрологічну екс-
пертизу (п. 5.6.2). 

Існують три катего-
рії вибухонебезпечності 
об’єктів. Категорія ви-
б у х о н е б е з п е ч н о с т і 
об’єкта визначається за 
допомогою розрахунку 
головними спеціаліста-
ми (технологами, меха-
ніками, електриками 

тощо) підрозділів організації – роз-
робника проекту (для новопроектова-
них або реконструйованих об’єктів) 
або підприємств (для діючих вироб-
ництв) і залежить від відносного зна-
чення енергетичних потенціалів та 
маси речовин (п. 1.4). Класифікацію 
наведено в таблиці.

Проектно-технологічна докумен-
тація складів нафтопродуктів має пе-
редбачати такі регламенти:

  заходи та засоби, що виключають ви-
хід параметрів за встановлені межі 
(тиск, швидкість переміщення, рівні 
тощо), забезпечують енергетичну на-
дійність технологічних процесів та 
безпечне проведення процесу в руч-
ному режимі (наприклад, на період 
заміни елементів системи контролю 
або управління) (п.  2.4, п.  2.14, 
п. 3.7.2, п. 5.9.4); 

  порядок виконання технологічних 
операцій зі зберігання та переміщен-
ня нафтопродуктів з урахуванням їх 
фізико-хімічних властивостей; режи-
ми та порядок пуску (зупинки) техно-
логічного обладнання; порядок підго-
товки ємностей до заповнення (звіль-
нення від залишків речовин, що пере-

бували в  них, промивка, очищення, 
знешкодження ємностей тощо) та 
проведення робіт з  переключення 
(приєднання) трубопроводів (п.  2.7, 
п. 3.7.2, п. 3.7.4);

  заходи щодо запобігання утворення 
відкладень твердої фази на внутріш-
ніх поверхнях апаратів поділу аерозо-
лів або їх видалення (антиадгезійні 
покриття, механічні зтрушувачі, ві-
братори, введення добавок тощо), 
періодичність та безпечні способи 
проведення операцій з  видалення 
відкладень (знепилюванню); заходи 
з виділення розчинених горючих га-
зів (за наявності у негорючій рідині, 
що підлягає скиданню в каналізацію, 
розчинених горючих газів) і допусти-
мий їх вміст (п. 3.2.4, п. 3.2.9);

  порядок подавання інертних газів 
(у разі їх використання в якості засо-
бів захисту від поширення полум’я); 
місця та порядок розміщення, зберіган-
ня та використання балонів з повіроч-
ними газами та сумішами, газами-носі-
ями, еталонами тощо (п. 4.6.9, п. 5.7.7);

  періодичність та методи перевірки 
технічного стану схем контролю, 
управління та засобів протиаварійно-
го захисту технологічних процесів; 
періодичність випробувань на швид-
кодію, міцність і  щільність закриття 
запірної та регулюючої арматури, ви-
конавчих механізмів, що беруть 
участь у  цих схемах (п.  4.6.12, 
п. 5.10.2, п. 8.8).
Склад нафтопродуктів, зливно-на-

ливні станції (пункти), резервуари 
(посудини) для їх зберігання і тран-
спортування нафтопродуктів повинні 
улаштовуватися відповідно до норма-
тивних вимог державних стандартів, 
будівельних і протипожежних норм, 
Правил будови та безпечної експлуа-
тації посудин, що працюють під тис-
ком, тощо (п. 3.7.1).

Технологічне обладнання, матері-
али та комплектуючі вироби не мо-
жуть бути допущені до монтажу за 
відсутності документів, що підтвер-
джують якість їх виготовлення та від-
повідність нормативним вимогам 
(п. 4.1.7). Не допускається вико-
ристовувати для технологічного об-
ладнання матеріали, під час взаємодії 
робочого середовища з якими можуть 
утворюватися нестабільні вибухопо-
жежонебезпечні з’єднання (п. 4.1.5, 
п. 6.9). Допускається виготовлення 
неспеціалізованими підприємствами 
окремих видів технологічного облад-
нання за відповідної технічної осна-
щеності, наявності спеціально підго-
товлених кадрів, отриманих в уста-
новленому порядку дозволів на про-
ведення робіт (п. 4.1.4).
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Улаштування технологічного об-
ладнання (цистерн, трубопроводів то-
що) систем зливу-наливу нафтопро-
дуктів повинно виключати можливість 
надходження горючих парів і газів 
в атмосферу під час проведення зли-
во-наливних операцій (п. 3.7.15). Тем-
пература зовнішніх поверхонь техно-
логічного обладнання і (або) кожухів 
теплоізоляційних покриттів не повин-
на перевищувати температури самоза-
ймання найбільш вибухопожежоне-
безпечного продукту, а в місцях, до-
ступних для обслуговуючого персона-
лу, повинно бути не більше 45 oС – 
усередині приміщень і 60 oС – на 
зовнішніх установках (п. 4.1.12). Під 
час експлуатації технологічного об-
ладнання, де використовуються коро-
зійно-активні речовини, повинен пе-
редбачатися корозійний захист техно-
логічного обладнання (п. 4.3.1).

Під час підключення до колектора 
трубопроводів технологічних блоків 
I категорії вибухонебезпечності для 
підвищення надійності вимикальні 
пристрої можуть дублюватися 
(п. 4.5.9). У вибухопожежонебезпеч-
них технологічних системах, як прави-
ло, застосовується сталева арматура. 
У технологічних блоках, що мають від-
носне значення енергетичних потенці-
алів Qв < 10, допускається застосува-
ти чавунну арматуру та неметалеві 
конструкційні матеріали (пластмасу, 
скло тощо) за відповідного обґрунту-
вання та розробки додаткових заходів 
безпеки щодо їх експлуатації 
(п. 4.5.11).

Під час експлуатації технологічно-
го обладнання конструкція ущільнен-
ня, матеріал прокладок і монтаж 
роз’ємних з’єднань повинні забезпечу-
вати належний ступінь їх герметичнос-
ті (п. 4.5.8). Фланцеві з’єднання до-
пускаються тільки в місцях під’єднан-
ня трубопроводів до апаратів, а також 
на тих ділянках, де за технологічним 
регламентом передбачено періодичне 
розбирання задля проведення очи-
щення та ремонту трубопроводів 
(п. 4.5.6). Не допускається для техно-
логічних об’єктів з блоками I категорії 
вибухонебезпечності застосовувати 
для трубопроводів фланцеві з’єднання 
з гладкою ущільнюючої поверхнею (за 

Категорія вибухонебезпечності об’єктів,
що визначається розрахунком згідно з додатком 1 

до НПАОП 0.00-1.41-88
Категорія вибухоне-

безпечності Відносне значення енергетичних потенціалів (Qв) Маса 
речовини, кг

I більше 37 більше 5000

II 27–37 2000–5000

III менше 27 менше 2000

Ємність резервуара з  плаваючим дахом не повинна бути 
більше 120 000 м3, резервуара з понтоном або зі стаціонар-
ним дахом – 50 000 м3. Площа дзеркала підземного резерву-
ара повинна бути не більше 7000 м2, а загальна площа дзер-
кала групи підземних резервуарів – 14 000 м2.

Відстань між стінками наземних резервуарів для нафти 
і нафтопродуктів, розташовуваних в одній групі, має бути: ре-
зервуарів з плаваючою дахом – 0,5 діаметра, але не більше 
20 м; резервуарів з понтоном – 0,65 діаметра та зі стаціонар-
ним дахом – 0,75 діаметра, але не більше 30 м у разі зберігання 
в зазначених резервуарах нафти і нафтопродуктів з температурою спалаху 45 oС 
і  нижче та для обох типів резервуарів 0,5  діаметра, але не більше 20  м у  разі 
зберігання в них нафти та нафтопродуктів з температурою спалаху вище 45  oС. 
Відстань між стінками підземних резервуарів однієї групи має бути не менше 1 м. 
Між стінками найближчих резервуарів, розташованих в  сусідніх групах, повинна 
бути відстань: для наземних резервуарів – 40 м, для підземних резервуарів – 15 м.

Кожна група наземних резервуарів повинна бути огороджена суцільним земля-
ним валом шириною кромки не менше 0,5 м або стіною, розрахованою на гідроста-
тичний тиск розлитої рідини. Висота зовнішнього огородження групи резервуарів 
повинна бути на 0,2 м вищою за рівень розрахункового обсягу розлитої рідини, але 
не менше ніж 1 м для резервуарів ємністю менше 10 000 м3 і 1,5 м для резервуа-
рів ємністю 10 000 м3 і більше.

Об’єм, утворений між внутрішніми укосами обвалування або огороджувальними 
стінами, визначається розрахунковим об’ємом розлитої рідини, рівному ємності 
найбільшого резервуара в групі або окремого резервуара. Відстань від стінок ре-
зервуарів до нижньої кромки внутрішніх укосів обвалування або до огороджуваль-
них стін приймається не меншою ніж: 3  м  – від резервуарів ємністю менше 
10 000 м3 і 6 м – від резервуарів ємністю 10 000 м3 і більше. Обвалування під-
земних резервуарів повинно передбачатися тільки у разі зберігання у резервуарах 
нафти та мазуту (п. 3.3 – 3.8 СНиП ІІ-106-79).

винятком випадків застосування спі-
рально-навитих прокладок) (п. 4.5.7). 

Для нагнітання нафтопродуктів за-
стосовуються, як правило, насоси від-
центрові безсальникові, з подвійним 
торцевим, а в обґрунтованих випад-
ках – одинарним торцевим з додатко-
вим ущільненням. Допускається за-
стосування відцентрових насосів з по-
двійним торцевим ущільненням. 
В якості затворної рідини повинні ви-
користовуватися, як правило, негорю-
чі і (або) нейтральні до перекачувано-
го середовища рідини. У виняткових 
випадках для нагнітання нафтопродук-
тів за малих об’ємних швидкостей по-
давання, у тому числі в системах дозу-
вання, допускається застосування по-
ршневих насосів (п. 4.4.7). На нагні-
тальному трубопроводі повинен пе-
редбачатися зворотній клапан або 
інший пристрій, що запобігає зворот-
ному переміщенню рідин, що тран-
спортуються (п. 4.4.3).

Дозволяється застосування гнуч-
ких шлангів для проведення злив-
но-наливних операцій у залізничні 
цистерни та інше нестаціонарне об-

ладнання, а також для виконання до-
поміжних операцій (продування діля-
нок трубопроводів, відведення проду-
вальних газів і парів, звільнення 
трубопроводів від залишків нафтопро-
дуктів). Підключення гнучких шлангів 
для виконання допоміжних операцій 
допускається тільки на період прове-
дення цих робіт. З’єднання шлангів 
з трубопроводами повинно здійснюва-
тися за допомогою стандартних 
роз’ємів (п. 4.5.2)

ПРОТИАВАРІЙНІ ПРИСТРОЇ. СИСТЕМИ 
ЗВ’ЯЗКУ ТА ОПОВІЩЕННЯ

Технологічні системи, де в результаті 
відхилення від регламентованого ре-
жиму технологічного процесу можли-
ве утворення вибухопожежонебезпеч-
них сумішей, повинні забезпечуватися 
системою подавання до них інертних 
газів або інших речовин, що локалізу-
ють або запобігають утворенню вибу-
хонебезпечних концентрацій. Для ви-
робництв, що мають у своєму складі 
технологічні блоки I категорії вибухо-
небезпечності, передбачається пере-
важно автоматичне керування пода-
чею інертних газів, II і III категорій – 
дистанційне, а при відносному значен-
ні енергетичних потенціалів Qв < 10 
допускається ручне управління (п. 2.6, 
п. 4.6.11).

Для систем протиаварійного захи-
сту технологічних об’єктів I категорії 
в и б у х о н е б е з п е ч н о с т і 
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передбачається застосування елек-
тронної або мікропроцесорної техніки, 
для технологічних об’єктів II і III кате-
горій – засобів автоматизації (п. 2.9, 
п. 2.12, п. 2.22). Для аварійного звіль-
нення технологічних блоків (резервуа-
рів з паливом) від залишків нафтопро-
дуктів може використовуватися об-
ладнання технологічних установок або 
спеціальна аварійна система звільнен-
ня, що повинна забезпечуватися пере-
важно швидкодіючою вимикальною 
арматурою з дистанційним управлін-
ням з місць, доступних для обслугову-
вання в аварійних умовах (п. 2.22, 
п. 3.7.8).

Технологічні блоки повинні бути 
обладнані системами двостороннього 
гучномовного та телефонного зв’язку, 
а взаємозалежні технологічні блоки – 
сигналізацією про роботу зв’язаних 
між собою агрегатів. Двосторонній 
гучномовний зв’язок може передбача-
тися для технологічних систем з бло-
ками I категорії вибухонебезпечності 
з персоналом диспетчерських пунктів, 
служб цивільної оборони промислово-
го об’єкта, зливо-наливними пункта-
ми, складами та насосними станціями 
(п. 5.8.1).

У технологічних блоках задля по-
передження аварій та запобігання їх 
розвитку повинні застосовуватися 
протиаварійні пристрої: запірно-регу-
лююча арматура, запобіжні пристрої 
від перевищення тиску, засоби локалі-
зації полум’я та вибуху тощо (п. 4.6.1). 
Запірно-регулююча арматура, вико-
навчі механізми, що беруть участь 
у схемах контролю, управління та про-
тиаварійного захисту технологічних 
процесів, після ремонту та перед 
улаштуванням повинні проходити пе-
ріодичні випробування на швидкодію, 
міцність і щільність закриття 
з оформленням актів або із записом 
у паспорті/журналі (п. 5.10.2).

ВИРОБНИЧИЙ ПЕРСОНАЛ. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ 
РОБІТ НА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ 
ОБЛАДНАННІ

Для кожного вибухопожежонебезпеч-
ного технологічного об’єкта повинен 
розроблятися план ліквідації аварій, 

в якому з урахуванням специфіки ви-
робництва (п. 1.11, 5.8.4, 9.3) повин-
но бути передбачено: порядок опові-
щення виробничого персоналу та ци-
вільного населення про аварійну ситу-
ацію, виведення у безпечне місце лю-
дей, не пов’язаних безпосередньо 
з ліквідацією аварій; оперативні дії 
персоналу з попередження аварій та 
ліквідації аварійних ситуацій, а також 
заходи з підтримання у справному ста-
ні технічних засобів (наприклад, сис-
теми оповіщення персоналу про ава-
рійну обстановку на технологічному 
об’єкті) та дані про відповідальні за це 
служби.

Для набуття практичних навичок 
щодо безпечного виконання робіт, по-
передження аварій та ліквідації їх на-
слідків на технологічних системах 
з блоками I категорії вибухонебезпеч-
ності всі працівники, зайняті веденням 
технологічного процесу та експлуата-
цією обладнання на цих об’єктах, про-
ходять спеціальний курс підготовки 
з використанням технічних засобів 
навчання (тренажерів, навчально-тре-
нувальних полігонів тощо) (п. 1.16). 
Роботи на території складів нафтопро-
дуктів належать до робіт з підвищеною 
пожежною небезпекою.

До професій, пов’язаних із підви-
щеною пожежною небезпекою, нале-
жать (додаток 1 до Правил № 658):

 матеріально відповідальні працівники 
складського господарства та баз, де 
зберігаються горючі матеріали, него-
рючі матеріали в  горючій упаковці, 
різноманітні пожежонебезпечні речо-
вини та матеріали;

 працівники всіх професій, зайняті на 
транспортуванні, прийманні, збері-
ганні, видаванні та переробленні на-
фтопродуктів, у тому числі:
 –  оператори, старші оператори 

товарних ділянок приймання, від-
пуску, зберігання нафтопродуктів;

 – водії електронавантажувачів;
 – машиністи, старші машиністи на-

сосних установок;
 – пробовідбірник нафтопродуктів;
 – мийники бочок з-під масла, ма-

зуту, інших легкозаймистих та го-
рючих рідин;

 – працівники відділень (ділянок) 
брудної діжкотари (із залишками 
нафти, мазуту, інших легкоза-
ймистих і горючих рідин), попе-
реднього оброблення відпрацьо-
ваних мастил, автозаправних 
станцій.

Газонебезпечні роботи, пов’язані 
з підготовкою технологічного облад-

нання до ремонту та безпосереднього 
проведення ремонту, повинні проводи-
тися відповідно до вимог Інструкції 
з організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт на підприєм-
ствах Міннафтохімпрому СРСР 
(НПАОП 23.1-5.01-86). Ремонтні ро-
боти із застосуванням відкритого вог-
ню повинні проводитися відповідно до 
Інструкції з організації безпечного 
проведення вогневих робіт на вибухо-
небезпечних і вибухопожежонебез-
печних об’єктах (НПАОП 0.00-5.12-
01) та Правил пожежної безпеки під 
час проведення зварювальних та ін-
ших вогневих робіт на об’єктах народ-
ного господарства (п. 10.8, п. 10.9). 
Гранично допустимі концентрації на-
фтопродуктів у повітряному середови-
щі, за яких дозволяється проводити 
вогневі роботи, наведено в таблиці 2 
Правил № 658 (наприклад, для нафти 
фракції 20 oС – 200 oС ГДВК стано-
вить 2,1 г/м2).

На проведення газонебезпечних та 
вогневих робіт у вибухонебезпечних 
зонах повинен оформлюватися на-
ряд-допуск, розробляються заходи, що 
забезпечують безпеку праці. Не допус-
кається проведення монтажних, нала-
годжувальних і ремонтних робіт в умо-
вах загазованості (п. 5.10.3). До роботи 
з електропідігрівання в’язких нафто-
продуктів допускаються кваліфіковані 
робітники, які пройшли спеціальне 
навчання, інструктаж та мають III ква-
ліфікаційну групу з електробезпеки 
(п. 17 розділу IV Правил № 658).

Закінчений ремонт технологічного 
об’єкта (блоку, установки) приймаєть-
ся комісією за актом, затвердженим 
головним інженером підприємства 
(п. 10.13).

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА 

Електроприймачі технологічних сис-
тем, що мають технологічні блоки 
I категорії вибухонебезпечності, по-
винні забезпечуватися електроенер-
гією за I категорією надійності. По-
винна бути забезпечена можливість 
безаварійного переведення техноло-
гічного процесу в безпечний стан 
у всіх режимах функціонування ви-
робництва, у тому числі й під час од-
ночасного припинення подачі елек-
троенергії від двох незалежних взає-
морезервуючих джерел живлення. 
Електроприймачі технологічних сис-
тем, що мають у своєму складі блоки 
II і III категорій вибухонебезпечності, 
залежно від конкретних умов експлу-
атації та особливостей технологічно-
го процесу щодо забезпечення надій-

Засоби захисту від поширення по-
лум’я можуть не встановлюватися за 
умови подання у ці лінії інертних газів 
в  кількостях, що виключають виник-
нення вибухонебезпечних сумішей 
(п. 4.6.9).
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ності електропостачання, можуть 
відноситися до електроприймачів 
тільки I або II категорії (п. 6.3, 6.4). 
Електропостачання взаємопов’яза-
них між собою технологічних об’єк-
тів, як правило, передбачається від 
однієї групи джерел живлення – ос-
новного і резервного (п. 6.7). 

Під час проведення зливо-налив-
них операцій повинні передбачатися 
заходи захисту від атмосферної і ста-
тичної електрики (п. 3.7.21). Роботи 
з монтажу, налагодження, ремонту, 
регулювання та випробування систем 
контролю, управління і протиаварій-
ного захисту, зв’язку та оповіщення 
повинні виключати іскроутворення 
(п. 5.10.3).

Пристрої для підключення пере-
сувного та переносного електрооблад-
нання повинні розміщуватися поза 
вибухонебезпечними зонами. Рівень 
вибухозахисту такого електрооблад-

нання має відповідати категорії (кла-
су) вибухонебезпечної зони (п. 6.19). 
Аварійне освітлення робочих місць, 
з яких за необхідності здійснюється 
аварійна зупинка виробництва та 
електроприймачі якого належать до 
особливої групи з надійності електро-
постачання, повинно мати живлення 
від третього незалежного джерела 
(п. 6.12). 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Під час експлуатації ре-
зервуарів на складах 

з нафтопродуктами 
повинен здійснюва-

тися постійний контроль за справні-
стю дихальних клапанів та вогнеза-
тримуючих пристроїв, за температури 
повітря вище 0 oС їх перевірки повинні 
проводитися не рідше одного разу на 
місяць, а нижче 0 oС – не рідше двох 

разів на місяць. Дихальні клапани по-
винні очищатися від льоду (Правила 
№ 1417, частина 6 п. 9.2 розділу VІ).

Приймання та відвантаження на-
фтопродуктів здійснюється відпові-
дальними особами з числа персоналу 
підприємства або в їх присутності. 
Приймання відпрацьованих нафто-
продуктів здійснюється партіями 
(будь-яка кількість однієї групи з од-
ним загальним паспортом якості). Під 
час приймання відпрацьованих нафто-
продуктів обов’язково перевіряється 
їх в’язкість, температура спалаху, ма-
сова частка механічних домішок і во-
ди. На резервуарах, у яких зберігають-
ся суміші відпрацьованих нафтопро-
дуктів застосовується така сама ди-
хальна та запобіжна арматура, як і на 
резервуарах для зберігання нафтопро-
дуктів, а під час зберігання відпрацьо-
ваних індустріальних і моторних 
мастил – як на резервуарах для збері-
гання мастил.

Температура підігріву відпрацьо-
ваних нафтопродуктів повинна бути 
на 15 oC нижчою за температуру спа-
лаху компонентів, що входять до 
складу нафтопродуктів. Для зливан-
ня або наливання відпрацьованих 
нафтопродуктів з температурою спа-
лаху 120 oC і нижче допускається за-
стосовувати тільки закриті злив-
но-наливні пристрої. Витратні баки 
відгінного відділення регенераційних 
установок повинні містити паливо 
у кількості не більше добової потре-
би та розміщуватися за межами при-
міщення. 

Вимоги безпеки під час збирання 
та очищення відпрацьованих нафто-
продуктів визначено в розділі V Пра-
вил № 658, вимоги безпеки під час 
проведення вогневих робіт – у роз-
ділі VІІІ Правил № 658. У додатку 2 
до Правил № 658 наведено «Пам’ят-
ку щодо оснащення об’єктів первин-
ними засобами пожежогасіння» та 
«Пам’ятку щодо оснащення ос-
новних зовнішніх технологічних спо-
руд та виробничих дільниць вогне-
гасниками та пожежним інвента-
рем», у додатку 3 – Перелік ос-
новних приміщень та споруд об’єктів 
зберігання, транспортування та реа-
лізації нафтопродуктів, які підляга-
ють обладнанню автоматичними сис-
темами пожежогасіння та системами 
пожежної сигналізації. Форму наря-
ду-допуску на проведення вогневих 
робіт на вибухопожежонебезпечних 
та пожежонебезпечних об’єктах на-
ведено в додатку 5 до Правил № 658 
(містить одну частину, 14 пунктів, 
три таблиці).

НА ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ ЗАБОРОНЕНО:

розміщувати над і під приміщеннями технологічне обладнання, насосні та 
компресорні установки, трубопроводи, не пов’язані з системою управління техно-
логічним процесом пристрої (крім випадків застосування спеціальних заходів без-
пеки, що виключають потрапляння вибухопожежонебезпечних речовин на нижче 
розташоване приміщення); а  також транзитне прокладання через приміщення 
управління та аналізаторне приміщення трубопроводів, повітроводів, кабелів тощо 
(п. 4.2.3, 5.7.2);

допускати постійне перебування людей або розміщення балонів з повіроч-
ними газами та сумішами, газами (носіями, еталонами тощо) в аналізаторному 
приміщенні, вводити пробовідбірні трубки з  тиском вище, ніж передбачені для 
роботи аналізатора (п. 5.7.6, 5.7.8);

використовувати залізничні цистерни з  нафтопродуктами, що стоять на 
залізничних коліях, в  якості стаціонарних, складських (видаткових) ємностей, 
а також наливні пункти для поперемінного наливання несумісних між собою про-
дуктів (п. 3.7.12, 3.7.13);

використовувати у  вибухопожежонебезпечних технологічних системах 
гнучкі шланги (гумові, пластмасові тощо) як стаціонарні трубопроводи для тран-
спортування нафтопродуктів; улаштовувати фланцеві з’єднання трубопроводів 
з вибухопожежонебезпечними токсичними та їдкими речовинами над і під місця-
ми постійного проходу людей (п. 4.5.2, 4.5.7);

експлуатувати несправні системи контролю, управління і протиаварійного 
захисту; деблокувати вручну системи автоматичного керування технологічними 
процесами; застосовувати в  системах протиаварійного автоматичного захисту 
багатоканальні прилади контролю параметрів, що визначають вибухонебезпеч-
ність процесу (п. 4.6.12, 5.3.1, 5.9.2, 5.9.3);

об’єднувати газові викиди, що містять речовини, здатні під час змішування 
утворювати вибухонебезпечні суміші або нестабільні з’єднання; видаляти горючий 
пил з поверхні за допомогою стиснутого повітря або іншого стисненого газу, а та-
кож іншим способом, що може призвести до утворення вибухонебезпечних пи-
ло-повітряних сумішей; застосовувати відкритий вогонь для розігрівання (плавлен-
ня) закристалізованих речовин (п. 2.25, 3.1.4, 3.1.20).

розташовувати колодязі на мережах каналізації технологічних трубопро-
водів, що містять вибухонебезпечні продукти, скидати хімічно забруднені техно-
логічні, змивні та інші стоки, що утворюються як під час регламентованих режи-
мах роботи виробництва, так і  у випадках аварійних викидів, у  магістральну 
мережу каналізації без попереднього очищення (за винятком випадків, коли 
магістральна мережа призначена для прийому таких стоків); не допускається 
наявність на території підприємства природних виїмок, ярів, низин, заборонено 
влаштовувати відкриті траншеї, котловани, приямки, в яких можливе скупчення 
вибухопожежонебезпечних парів і газів, а також траншейну та наземну в штуч-
них або природних поглибленнях прокладку трас трубопроводів з нафтопродук-
тами (п. 8.4, п. 8.9, п. 9.2).
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Безпека праці

ОВ «Артбудкомфорт» зареєстровано в м. Києві. 
У числі дозволених видів діяльності – виробництво 
м’яса птиці, чим, власне, і займається золотоніське 

підприємство. Про те, які «комфортні» умови праці на 
«Артбудкомфорті» і як «добре» тут можуть організовувати 
роботу, у місті було відомо ще задовго до цього нещасного 
випадку.

ДИМУ БЕЗ ВОГНЮ НЕ БУВАЄ

Свого часу ТОВ «Артбудкомфорт» незаконно здійснювало 
скидання неочищених стоків до мережі золотоніської місь-
кої каналізації, що врешті-решт призвело до аварії. У ре-
зультаті місту довелося виконувати великий обсяг робіт 
з ліквідації її наслідків. У 2013 р. рішенням Київського апе-
ляційного господарського суду залишено без змін рішення 
суду першої інстанції про стягнення з ТОВ «Артбудком-
форт» 172 тис. грн на користь Золотоніської міської ради.

У листопаді того ж року працівники підприємства, не 
в змозі більше терпіти знущання (зокрема, хронічну неви-
плату заробітної плати та неналежні умови праці), провели 
страйк. Адміністрація підприємства кинула їм кістку, випла-
тивши частину заборгованості з зарплати, але щось серйоз-
но змінювати навіть не планувала. У результаті на початку 
червня 2014 року було проведено другий страйк.

Ось що писала про це черкаська газета «Нова Доба»: 
«…А який «комфорт» у них на робочих місцях, робітниці розповіда-
ють зі сльозами на очах. Через те що на умови праці ніхто не звер-
тає уваги, люди стоять у воді, ноги клякнуть, а за комір капає вода 
зі стелі. Навіть у зимовий час цехи не опалюються. Задубілі від хо-
лоду руки гріють (прохання до тих, хто не обізнаний зі специфікою 
роботи птахозабійного цеху, не лякатися) об тушки щойно забитих 
курей. Рукавичок, як і спецодягу, ніхто не видає, скаржаться робіт-
ниці, тому грибкові захворювання рук, застуди – звичайна річ. На 
понаднормові роботи вже ніхто не звертає уваги, робітники з цим 

примирилися. Якщо є  виробнича необхідність, працюють не до 
17.00, а буває, що до опівночі й довше. На вимогу керівництва ви-
ходять і  у  вихідний. Якби власники підприємства дотримувалися 
законодавства, то мали б оплатити цю роботу в збільшеному розмі-
рі. Якби ж то все було за законом! Та навіть усі ці беззаконня якийсь 
час робітники терпіли, доки їм (хоча й з  постійними затримками) 
виплачували зарплату. Але виплати стали затягувати щодалі на дов-
ший час.

– Ми навіть не знаємо, на яких умовах працюємо, скільки маємо 
зароблених грошей, бо ніхто не хоче пояснити!

– Працюємо у шкідливих умовах, але про законні компенсації – 
навіть не заїкайся!

– Жінка, яка сама важить 60 кілограмів, за зміну  вручну пере-
кидає 20 тонн курячих тушок. А їй ще й зарплати не видають!...»

Для того щоб отримувати більш високу зарплату, лю-
дям пропонували звільнитися та оформити трудові відно-
сини за цивільно-правовим договором. Нарешті обрали 
профком, якого досі на підприємстві не було, і доручили 
йому захищати інтереси працівників. Але й цього разу 
персонал заспокоїли тим, що до вечора видали кожному 
по 500 грн із суми заборгованості та пообіцяли погасити 
весь борг з зарплати до кінця місяця. А про поліпшення 
умов праці – ні слова.

ЩО СТАЛОСЯ ТОГО ДНЯ

Понеділок 13 липня 2015 р. на ТОВ «Артбудкомфорт» ого-
лосили вихідним. Незважаючи на це, як повідомила сестра 
одного із загиблих, головний інженер підприємства викли-
кав слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткован-
ня для виконання ремонтних робіт. Хоча під час розсліду-
вання нещасного випадку сам головний інженер та інші 
керівники це заперечували. Таким чином, уже згаданий 
слюсар і ще двоє працівників, залучені до виконання робіт 
за цивільно-правовим договором, з’явилися вранці на під-

Актуально

ЗАГИНУЛИ 
в «комфортних» умовах
У липні 2015 р.
у м. Золотоноша Черкаської 
області на підприємстві 
ТОВ «Артбудкомфорт» загинули 
троє працівників, виконуючи 
очищення каналізаційної 
насосної станції. Організація 
роботи була на такому низькому 
рівні, що помітили відсутність 
працівників, які, вочевидь, 
загинули ще вранці, і забили 
на сполох лише після обіду.

Сергій Колесник,
власкор

Т
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приємстві та самостійно, без керівника робіт, наряду-допуску 
та засобів індивідуального захисту попрямували виконувати 
завдання на каналізаційну насосну станцію (КНС) птахоза-
бійного цеху.

Лише після 13.00 на підприємстві звернули увагу, що пра-
цівники, які пішли на КНС, довго не вертаються, а їхні мо-
більні не відповідають. На КНС було знайдено речі, які вони 
залишили, та відкритий колодязь, заповнений стоками глиби-
ною до двох метрів. Терміново повідомили інженера з охорони 
праці, пізніше з’явилися директор підприємства й інші поса-
дові особи. На виклик прибули рятувальники Державної 
служби з надзвичайних ситуацій.

Приблизно о 17:00 удалося відкачати стічні води, і на дні 
насосної станції знайшли тіла трьох зниклих працівників. Су-
дово-медична експертиза встановила причину смерті: меха-
нічна асфіксія внаслідок утоплення. Ні в кого із загиблих ал-
коголю в крові виявлено не було.

ЩО З’ЯСУВАЛА КОМІСІЯ

Згідно із наданими документами, на підприємстві існувала 
служба охорони праці; були розроблені та наказами введені 
в дію інструкції з охорони праці; керівники й фахівці пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці; було 
створено постійно діючу комісію з питань охорони праці.

Проте дійсність виявилася зовсім іншою. Ви можете собі 
уявити, яким чином на підприємстві могла функціонувати 
СУОП, якщо на ньому не було навіть штатного розпису, не 
був укладений колдоговір, не призначені особи, відповідальні 
за безпечне ведення робіт, у тому числі на КНС, не розробле-
ні відповідні заходи і, головне, не здійснювався належний кон-
троль за дотриманням вимог з охорони праці? Про забезпе-
чення належного утримання будівель і споруд, виробничого 
устатковання та інвентарю, моніторингу їх технічного стану 
нема чого й говорити.

КНС, на якій загинули працівники, разом з усім установ-
леним на ній устаткованням перебувала в занедбаному стані. 
Електрообладнання було розкурочено, захист електрооблад-
нання обраний неправильно, конструкція, виконання і клас 
ізоляції машин та апаратів не відповідали сучасним вимогам, 
розпізнавальні знаки та інформаційні написи про їх функціо-
нальне призначення були відсутні. Замість передбачених про-
ектом трьох насосів на КНС було встановлено два насоси для 
відкачування стоків, на які, до того ж, були відсутні паспорти. 
Немає припливної та витяжної вентиляції, а також необхідних 
фланцевих запірних засувок і багато чого іншого, що перед-
бачено проектом.

Не набагато кращою є справа з іншими виробничими 
об’єктами даного підприємства. Тож не дивно, що ТОВ «Арт-
будкомфорт» не мало дозволу Держгірпромнагляду на вико-
нання робіт підвищеної небезпеки, крім того, підприємством 
не було складено та надано Декларацію відповідності матері-
ально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства про 
охорону праці.

Незважаючи на те що роботи в колодязях належать до 
робіт підвищеної небезпеки, на підприємстві не оформлю-
валися наряди-допуски, не проводилися інструктажі на 
робочих місцях. Навіть не був визначений перелік робіт, 
на які потрібно оформлювати наряд-допуск, відсутній пе-
релік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких не-
обхідно проходити спеціальне навчання та щорічну пере-
вірку знань з питань охорони праці, не проводилися медо-
гляди.

Основною причиною нещасного випадку комісія визнала 
незадовільне функціонування СУОП, супутньою – невико-
нання посадових інструкцій.

ДУМКИ ВГОЛОС

Виникає запитання: чим займався інженер з охорони праці 
підприємства, на якого відповідно до Закону «Про охорону 
праці» та інших нормативно-правових актів покладається 
контроль за дотриманням вимог безпеки як рядовими пра-
цівниками, так і  посадовими особами? Чому на  підприєм-
стві забули про безпеку, відомчий контроль, триступінчастий 
оперативний контроль? Упевнений, якби інженер з охорони 
праці, який підпорядковується безпосередньо роботодавцеві, 
щоразу вимагав від керівників робіт відсторонення осіб, що 
порушують вимоги безпеки, якби видавалися приписи й готу-
валися подання керівнику про покарання порушників, ніхто 
не став би ставати до виконання робіт підвищеної небезпеки 
без керівника, наряду-допуску та ЗІЗ.

В акті розслідування спеціальною комісією зазначено, що 
загиблі працівники проходили вступний, первинний, повтор-
ний інструктажі, один із них, якого було оформлено офіційно, 
пройшов перевірку знань з питань охорони праці. Виникає 
запитання: чому і  як їх учили? Очевидно, що це робилося 
формально, непереконливо або, швидше за все, ті, хто їх 
учив, самі були слабо обізнані зі  змістом норм, правил та 
інструкцій з охорони праці.

Відповідальність за занедбаність КНС у першу чергу ле-
жить на керівництві підприємства, а також на службі охорони 
праці – принаймні, з моральної точки зору. Якби свого часу 
інженер з охороні праці застеріг керівництво підприємства 
від необачного рішення встановити насоси, вентиляцію й ін-
ше устатковання з порушенням вимог проекту, якби забив 
на сполох, видав припис, щоб хоча б зняти із себе відпові-
дальність, можливо, події того дня не закінчилися б так тра-
гічно.

Комісія теруправління Держгірпромнагляду у Черкаській 
області склала список з понад 10 заходів для усунення при-
чин нещасного випадку, серед яких такі: посилення контролю 
за дотриманням працівниками технологічних регламентів, 
правил поводження з машинами, механізмами, устаткован-
ням; обов’язкове застосування ЗІЗ; дотримання вимог 
з охорони праці під час виконання робіт; призначення відпо-
відальних осіб тощо. Було вказано на необхідність проход-
ження генеральним директором, головним інженером, інже-
нером з охорони праці ТОВ «Артбудкомфорт» позачергово-
го навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

І головне, що потрібно засвоїти адміністрації підприєм-
ства: час, коли інспектор теруправління приходив і «тикав 
пальцем» на порушення НПАОП і, за великим рахунком, 
був для інженера з охорони праці нянькою, закінчився. Те-
пер до своєї роботи необхідно ставитися з повною відпові-
дальністю. А винним доведеться до кінця життя пам’ятати, 
що смерть цих трьох ще молодих чоловіків лежить на їх со-
вісті. До речі, до цих пір родина тільки одного із загиблих 
отримала компенсацію за рахунок Фонду соціального стра-
хування…
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а кожному підприємстві має бути встановлений 
відповідний протипожежний режим. 

Взагалі, згідно з п. 3 ст. 55 Кодексу цивільного захи-
сту України вся відповідальність за забезпечення по-
жежної безпеки на підприємстві покладається на його 
власника та керівника.

Разом з тим відповідно до Правил пожежної безпеки 
в Україні, які затверджені наказом МВС від 30.12.2014 
№  1417 (далі – ППБУ), керівник підприємства пови-
нен призначити відповідальних за пожежну безпеку ок-
ремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, техноло-
гічного та інженерного устатковання, а також за утри-
мання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.

Як випливає з вимог ППБУ, на підприємстві може 
бути декілька відповідальних за пожежну безпеку. Тобто 
у керівника є можливість призначити відповідальних як 
за кожне окреме приміщення підприємства, так і за під-
приємство в цілому.

Відповідальні особи (особа) призначаються наказом 
по підприємству, з яким їх в обов’язковому порядку оз-

найомлюють під підпис. Для чого? По-перше – відпо-
відно до вимог інструкції з діловодства. А по-друге, ці 
особи несуть відповідальність – дисциплінарну, адміні-
стративну і навіть кримінальну – за забезпечення по-
жежної безпеки в межах покладених на них обов’язків. 

Чинне законодавство не регламентує спеціальних 
вимог до таких людей. Відсутні вимоги щодо стажу ро-
боти, освіти, віку, статі тощо. Тобто керівник на влас-
ний розсуд може визначити осіб, відповідальних за по-
жежну безпеку на підприємстві. Разом з тим виконання 
цієї роботи передбачає наявність відповідного досвіду, 
деяких технічних знань та вмінь, навичок роботи 
з комп’ютером, знання державної мови.

Однак є й деякі обмеження щодо призначення від-
повідальних осіб. Так, згідно з п. 5.5 Типового поло-
ження про службу охорони праці, затвердженого нака-
зом Держнаглядохоронпраці від 15 листопада 2004 р. 
№ 255, працівники служби охорони праці не можуть 
залучатися до виконання функцій, не передбачених За-
коном України «Про охорону праці» та цим Типовим 
положенням. Таким чином, відповідальними за охорону 
праці і пожежну безпеку повинні бути різні працівники. 

Відповідно до вимог п. 14,16 Порядку здійснення 
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, за-
твердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 444, 
відповідальні особи та інші працівники (наприклад, які 
мають право проводити інструктажі з пожежної безпе-
ки) зобов’язані пройти навчання з питань пожежної 
безпеки на територіальних курсах, у навчально-мето-
дичних центрах цивільного захисту та безпеки життє-
діяльності або на інших підприємствах, в установах та 
організаціях, що мають затверджені програми навчан-
ня з питань пожежної безпеки. Таке навчання прово-
диться один раз на три роки.

Також ППБУ зобов’язує керівника визначити у по-
садових інструкціях, положеннях про підрозділ 
обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожеж-
ної безпеки, утримання та експлуатації засобів проти-
пожежного захисту. 

Керівник визначає ці обов’язки на власний розсуд. 
Наприклад, одні розробляють інструкції з пожежної без-
пеки, положення, готують накази з цих питань; інші про-
водять інструктажі з питань пожежної безпеки; треті 
відповідають за утримання первинних засобів пожежо-
гасіння в належному стані, їх облік, перевірки, списан-
ня; четверті займаються питаннями пожежної сигналіза-
ції, підготовкою відповідних договорів на обслуговуван-
ня, контролюють його своєчасність тощо. Або це все та 
багато чого іншого може виконувати один працівник, 
відповідальний за пожежну безпеку на підприємстві (про 
це – в наступних номерах журналу). 

Однак навіть якщо досконало розподілити функції від-
повідальних осіб, керівник, згідно із чинним законодав-
ством несе відповідальність за забезпечення пожежної без-
пеки на своєму підприємстві. А тому саме досвідчений пра-
цівник, що відповідає за пожежний стан, завжди стане йому 
в пригоді.

Консультація фахівця

ПОЄДНУВАТИ НЕ МОЖНА
ВІДПОВІДАТИ ЗА ОХОРОНУ ПРАЦІ 
І ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ ПОВИННІ 
РІЗНІ ПРАЦІВНИКИ.

Олександр Пількевич, 

експерт з питань 
охорони праці 
та пожежної 
безпеки 

Н

Р
ек

л
ам

а



47www.ohoronapraci.kiev.ua

Безпека праці

   Гірка статистика

За оперативними даними, у січні 2016 р. в Україні загинули на виробництві 27 осіб – на 
2 менше, ніж за такий самий період минулого року; сталося 12 групових нещасних випадків, 
у результаті яких травмовано 26 осіб, у тому числі 4 – смертельно.

Підготувала головний спеціаліст управління інспекційної діяльності Держпраці 
Галина Мельник

мобілем і здійснив наїзд на вантаж-
ний автомобіль, що стояв на узбіччі  
у с. Семиполки (Броварський район). 
Внаслідок ДТП водій отримав тілес-
ні ушкодження, а експедитор, який 
перебував у кабіні, загинув на місці 
події.

23.01. Одеська область
На майданчику для стоянки автотран-
спорту у смт Великодолинське водій ТОВ 
«Логістик-МТС» використовував в кабіні 
вантажівки пристрій, що є джерелом 
відкритого полум’я, і отримав отруєння 
оксидом вуглецю, внаслідок чого помер.

24.01. Харків
Під час виконання робіт з монтажу 
даху у депо ремонту ВП «Пасажирське 
вагонне депо «Харків-Сортувальний» 
слюсар з ремонту рухомого складу не 
втримався на майданчику для огляду 
дахового обладнання та впав з висо-
ти. Від отриманих травм потерпілий 
помер.

27.01. Запоріжжя
Апаратник ВАТ «Запоріжкокс», 
здійснюючи обхід дільниці рек-
тифікації, виявив витік бензолу 
з  трубопроводу. При спробі затяг-
нути болти фланець лопнув. З трі-
щини, що утворилася, на працівника 
потрапив струмінь сирого бензолу, 
внаслідок чого чоловік втратив сві-
домість. Лікарі швидкої допомоги 
констатували його смерть від отру-
єння сирим бензолом.

У січні 2016 р. основними ви-
дами подій, під час яких ста-
лися нещасні випадки зі смер-
тельними наслідками, пов’я-
зані з виробництвом, були: 

• ДТП, наїзд транспортних за-
собів – загинуло 23%;

• падіння предметів, матеріа-
лів, обрушення, обвалення 
породи, грунту тощо – 23%;

• падіння потерпілих – 18%.

Коротко про обставини деяких 
 не щасних випадків.

02.01. Дніпропетровська область
Виконуючи зчеплення вагонів з наван-
тажувальною машиною у квершлазі 
ствола «Північна вентиляційна» шахти 
ім. Фрунзе ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 
(м. Кривий Ріг), гірничий робітник був 
затиснутий між вагоном та навантажу-
вальною машиною. Потерпілий отримав 
травми, несумісні з життям.

08.01. Донецька область
Під час технічного огляду автомобіля 
КрАЗ на території ремонтних майсте-
рень ТОВ «Автотехнотранс» (м. Добро-
пілля) сталося некероване падіння ку-
зова автомобіля, внаслідок чого водія 
притиснуло до паливного бака. Від 
отриманих травм потерпілий помер.

09.01. Волинська область 
Того дня гірники очисного вибою шах-
ти № 1 «Нововолинська» при оновлен-

ні лави № 293 виконували роботи з її 
кріплення та пересування конвеєра до 
вибою за комбайном. В результаті рап-
тового  обвалення породи покрівлі двоє 
працівників були смертельно травмовані. 

11.01. Дніпропетровська область
Бригада монтерів колії ТОВ «Шляхбуд 
КР» (Інгулецький район) виконувала 
роботи з очищення снігу на стрілоч-
ному переводі № 57. Один праців-
ник потрапив під поїзд, який рухався 
 вагонами вперед, і загинув на місці 
події.

11.01. Донецька область 
Медичні сестри КЗ «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 2»  
(м. Краматорськ) прямували на діль-
ницю № 23 через дорогу по пішоход-
ному переходу. Внаслідок наїзду ав-
томобіля «Ланос» двоє працівниць 
були травмовані, одна з них померла 
в лікарні.

15.01. Волинська область
Під час проведення лісосічних робіт пра-
цівниками ДП «Колківський лісгосп» ста-
лося зависання зрізаного дерева на кроні 
іншого дерева, при стягуванні трактором 
воно потягнуло за собою ще одне дерево, 
яке вирвалося з корінням і, падаючи, гіл-
лям вдарило по голові лісоруба. Травми 
виявилися несумісними з життям.

21.01. Київська область
Водій ТОВ «Персонал Плюс» в до-
розі відволікся від керування авто-

     МО ГЛО НЕ СТАТИСЯ

ЦЬО ГО
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пецифіка реабіліта ційної ро-
боти залежить від рівня та 
змісту станів і розладів. Пси-

хотерапія посттравматичного стресо-
вого розладу (ПТСР) спрямована 
в першу чергу на реінтеграцію пору-
шеної внаслідок травми психічної ді-
яльності. Завданням психотерапії є: 
створення нової когнітивної моделі 
життєдіяльності, афективна переоцін-
ка травматичного досвіду, усвідомлен-
ня цінності власної особистості та від-
новлення здатності подальшого існу-
вання у світі. Сьогодні розроблено 
конкретні диференційовані методи ро-
боти із травматизованими людьми, 
причому ефективність цих методів під-
дається об’єктивній оцінці; проте важ-
ливо вчасно і правильно діагностувати 
у клієнта ПТСР.

У цілому психотерапія працює на 
підкріплення захисних чинників, 
оскільки вона веде саме до переосмис-
лення подій і посилення механізмів 
адаптації. Мета психотерапев тичного 
лікування клієнтів із ПТСР – допомогти 
їм звільнитися від спогадів про минуле 
та від інтерпретації наступних емоційних 

переживань, які нагадують про травму, 
а також сприяти тому, щоб клієнт міг 
активно та відповідально ввімкнутися 
в сьогодення. Для цього йому знову не-
обхідно знайти контроль над емоційни-
ми реакціями та визначити для травма-
тичної події належне місце в загальній 
тимчасовій перспективі свого життя 
й особистої історії, тобто інтегрувати 
в його уявлення про себе (Я-образ). 

Виходячи з цього, існує чотири 
стратегії терапії, що дає змогу досягти 
цієї мети:

  підтримка адаптивних навичок 
Я-образу (одним з найбільш важли-
вих аспектів отут є створення пози-
тивного ставлення до терапії);

  формування позитивного ставлен-
ня до симптомів (суть даної стратегії 
полягає в тому, щоб навчити клієнта 
сприймати свої розлади як нормальні 
для тієї ситуації, яку він пережив, і та-
ким чином запобігти його подальшій 
травматизації самим фактом існуван-
ня цих розладів);

  зниження уникнення (тому що праг-
нення уникати всього, що пов’язано 
з психічною травмою, заважає йому 
переробити її досвід); .

  нарешті, зміна атрибуції змісту 
(ціль цієї стратегії – змінити зміст, 
який клієнт надає перенесеній психіч-
ній травмі, і в такий спосіб створити 
у  клієнта відчуття «контролю над 
травмою»).
Психотерапія повинна звертати-

ся до двох фундаментальних аспектів 
посттравматичного розладу: до зни-
ження тривоги та відновлення почут-
тя особистісної цілісності й контро-
лю над тим, що відбувається. При 

цьому необхідно пам’ятати, що тера-
певтичні стосунки з клієнтами, що 
страждають на ПТСР, надзвичайно 
складні, оскільки міжособистісні ком-
поненти травматичного досвіду – не-
довіра, зрадництво, залежність, лю-
бов, ненависть – мають тенденцію 
проявлятися під час побудови взаємо-
дії з психотерапевтом. 

* * *
Розглянемо п’ять стадій актуаль-

ного стану клієнта (фази його реакції 
на травматичну подію):

1. Тривалий стресовий стан внас-
лідок травматичної події.

2. Прояв нестерпних переживань: 
напливи почуттів й образів; па-
ралізуюче оглушення.

3. Застрягання в неконтрольова-
ному стані оглушення.

4. Здатність сприймати і витриму-
вати спогади та переживання.

5. Здатність до самостійного пере-
роблення думок і почуттів.

Кожній із зазначених фаз реакції 
на травматичну подію відповідають 
послідовні цілі психотерапії:

1 – вивести зі стресогенного 
оточення; побудувати тимчасові сто-
сунки;

2 – знизити амплітуду станів до 
рівня нормальних спогадів і пере-
живань;

3 – допомогти клієнту повторно 
пережити травму та її наслідки, а та-
кож установити контроль над спогада-
ми та здійснювати довільне пригаду-
вання; під час пригадування допомага-
ти клієнту структурувати й виражати 
переживання;

НЕ ЧУЖА ПРОБЛЕМА

Сьогодні на свої робочі 
місця вертаються бійці, які 
брали участь у проведенні 
антитерористичної операції. 
Часто те, що їм довелося 
пережити на війні, не дає 
можливості адаптуватися 
до звичайного життя. 
Щоб підтримати таких 
працівників у їх прагненні 
подолати стресовий стан 
і знову повноцінно виконувати 
свої функціональні обов’язки, 
роботодавцям необхідно 
звернутися по допомогу 
до психологів. Ця стаття – 
про основи психологічної 
реабілітації людей, що 
повернулись із зони АТО.

С

Ярослав Драб,

канд. психол. наук, 
лікар-психотерапевт ПАТ 
«Хмельницькобленерго»
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4 – допомогти клієнту переробити 
його асоціації та пов’язані з ними уяв-
лення й емоції, що стосуються Я-об-
разу та образів інших людей; допомог-
ти клієнту встановити зв’язок між 
травмою та переживаннями загрози, 
Я-образом і планами на майбутнє;

5 – завершити психотерапію.

Для людей із ПТСР характерні 
певні труднощі, пов’язані із при-
йняттям на себе ролі реципієнта пси-
хотерапевтичної допомоги. Назвемо 
причини, що обумовлюють ці труд-
нощі.

Клієнти часто вважають, що повинні 
самотужки «викинути пережите з го-
лови». На їхнє прагнення впливають 
також й  очікування оточуючих, які 
вважають, що клієнти повинні вреш-
ті-решт припинити думати про те, що 
з ними сталося. Проте подібні очіку-
вання, звичайно, не виправдовують-
ся.
Власне страждання, хоча б частково, 
екстерналізується: клієнти зберігають 
упевненість у  тому, що є  зовнішня 
причина травми і  що психічні пору-
шення також лежать поза сферою їх 
контролю.
Посттравматичні симптоми завдають 
багато страждань, але клієнт не знає 
того, що вони складають картину хво-
роби, яка піддається лікуванню (по-
дібно до депресії або тривожності).
Виходячи із цього, психотерапе-

втові уже під час першого контакту 
з клієнтом, який страждає на ПТСР, 
слід прагнути до реалізації певних ці-
лей, а саме:

☑ створення довірливого та надій-
ного контакту; 

☑ інформування клієнта про ха-
рактер його розладу і можливості те-
рапевтичного втручання; підготовка 
клієнта до подальшого терапевтичного 
досвіду, зокрема – до необхідності 
знову повернутися до хворобливих 
травматичних переживань.

Розроблено підхід психотерапе-
втичного навчання, що містить у собі 
шість компонентів: 

  корекція помилкових уявлень, які 
найчастіше зустрічаються, щодо стре-
сової реакції;

  забезпечення доступу до інформації 
про загальну природу стресової реак-
ції;

  фокусування на ролі надмірного стре-
су в розвитку захворювання;

  приведення клієнта до самостійного 
усвідомлення проявів стресової ре-
акції та характерних симптомів  
ПТСР;

  розвиток у клієнта здатності до само-
аналізу для ідентифікації характерних 
для нього стресорів;

  пояснення позиції: клієнт є активним 
учасником терапії надмірного стресу.

Основні передумови успішної ро-
боти із клієнтами, що страждають на 
ПТСР, можна сформулювати таким 
чином. Здатність клієнта розповідати 
про травму прямо пропорційна здат-
ності терапевта емпатично вислухову-
вати цю розповідь. Будь-яка ознака 
заперечення чи знецінювання сприй-
мається клієнтом як нездатність тера-
певта надати йому допомогу та може 
призвести до припинення боротьби 
клієнта за своє одужання. Емпатичний 
терапевт заохочує клієнта розповідати 
про жахливі події, не демонструючи 
йому власної шокової реакції. Тера-
певт не зменшує значення спонтанно 
виниклих тем і не переводить розмову 
на «нейтральні» теми, які безпосеред-
ньо не пов’язані із травматичним стра-
хом. В іншому разі у клієнта виникає 
відчуття, що екзистенціальний тягар 
пережитого нестерпний для терапе-
вта, і клієнт почуватиметься таким, 
якого не зрозуміли. Травматичне пе-
ренесення відбиває не тільки досвід 
жаху, але й досвід безпорадності. 

Терапевтична робота з людьми, які 
страждають на ПТСР, містить три ста-
дії. Головним завданням, що стоїть пе-
ред терапевтом на першій стадії, є вста-
новлення безпечної атмосфери. Осно-
вне завдання другої стадії – робота зі 
спогадами та переживаннями. Завдан-
ня третьої стадії – включення в по-
всякденне життя. У процесі 
успішного відновлення можна 
розпізнати поступовий перехід від 
сторожкості до відчуття безпеки, 
до інтеграції травматичних спога-
дів, від вираженої ізоляції до вибу-
довування соціальних контактів.

Найпоширенішими терапе-
втичними помилками є:

☑  уникнення травматичного 
матеріалу;

☑  несвоєчасне і стрімке оп-
рацювання травматичного досві-
ду, поки не створено достатню 
атмосферу безпеки і не побудовано 
довірливі терапевтичні стосунки.

Відновлення «травматичної істо-
рії» починається з огляду подій, які 
передували травмі, і обставин, які ви-
значили «травматичну ситуацію».

Деякі дослідники говорять про 
важливість звернення до ранньої істо-
рії життя, аби відновити почуття плину 
й безперервності життя. Терапевт по-
винен допомагати говорити про важ-
ливі стосунки, ідеї, фантазії, труднощі 
та конфлікти, що передували травма-
тичній події. Це створює контекст, 
у якому стане зрозумілим значення 
травматичного досвіду в житті кон-
кретної людини.

Розповідь повинна містити не тіль-
ки опис події, але також реакції люди-
ни на неї та значимі реакції інших. 
Оповідання, в якому немає образів 

і відчуттів тіла, є неповним. Історії за-
писуються та читаються разом. Опис 
емоційних реакцій повинен бути таким 
же докладним, як і опис фактів. Тера-
певт відіграє роль свідка й союзника, 
допомагає нормалізувати реакції пра-
цівника, полегшує процес розповіді, 
допомагає позначати реакції та розді-
ляє емоційний тягар.

Метою розповіді про травматичну 
історію є інтеграція, а не просто вира-
ження почуттів. Процес реконструкції 
травматичної історії спрямований на 
трансформацію, а для цього необхідна 
актуалізація елементів травматичного 
досвіду «тут і зараз».

* * *
Сьогодні існують дві найбільш деталь-

но розроблені техніки, спрямовані на 
трансформацію травматичної пам’яті:

☑ пряма розповідь або вільний пе-
реказ;

☑ «формалізована сповідь».
Техніка «вільного переказу» розро-

блена для того, щоб допомогти подола-
ти жах, пов’язаний із травматичною 
подією. Підготовлюючи працівника до 
сесій, його вчать, як справлятися з три-
вогою, використовуючи техніки релак-
сації та заспокійливі образи (візуаліза-
ція). Потім терапевт і співробітник 
уважно готують історію, ретельно опи-
суючи деталі травматичної події.

«Вільний переказ» містить  чотири 
основні елементи: контекст, факти, 
емоції та значення. Якщо сталося кіль-
ка подій, то розробляються сюжети для 
кожної з них. Коли історію закінчено, 
клієнт обирає послідовність презента-
ції історії, рухаючись від легких до 
більш складних елементів. Під час сесії 
клієнт голосно розповідає терапевтові 
свою історію в теперішньому часі, а те-
рапевт заохочує клієнта виражати свої 
переживання якомога повніше.

Центральною ідеєю методу сповіді 
є створення детального й глибокого 
опису травматичного досвіду клієнта. 
Спочатку записуються сесії, і в такий 
спосіб готується опис. Потім клієнт і 
терапевт разом працюють над доку-
ментом. У процесі цієї роботи клієнт 
має можливість зібрати розрізнені 
спогади в цілісне свідчення.
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Поряд із гіпнозом можуть бути ви-
користані й інші техніки для створення 
змінених станів свідомості, у яких 
травматичний досвід є доступнішим. 
Але які б техніки не були застосовані, 
базовими залишаються такі правила:

☑  локус контролю залишається за 
клієнтом;

☑  час, швидкість і структура сесії 
повинні бути такими, щоб «відкрива-
ючі» техніки (ті, що звернені до трав-
матичного досвіду) інтегрувалися 
у процес психотерапії.

Відповідно до «правила третини», 
важка робота має бути зроблена в пер-
шій третині сесії або відкладена. Інтен-
сивне дослідження відбувається в дру-
гій третині сесії, у той час як остання 
третина призначена для того, щоб клі-
єнт знайшов внутрішню рівновагу.

Терапевтичні стосунки з праців-
никами, які страждають на ПТСР, 
мають характерні риси, що можна 
сформулювати таким чином:

1. Поступове завоювання довіри 
клієнта з урахуванням того, що в нього 
спостерігається виражена втрата дові-
ри до світу.

2. Підвищена чутливість до «фор-
мальностей» проведення терапії (відмова 

від стандартних діагностичних процедур 
перед розмовою про травматичні події).

3. Створення надійного оточення 
для клієнта під час проведення терапії.

4. Адекватне виконання ритуалів, 
які сприяють задоволенню потреби 
в безпеці клієнта.

5. Обговорення можливих джерел 
небезпеки в реальному житті клієнта 
та їх нейтралізація.

Фундаментальне правило терапії 
ПТСР – приймати той темп роботи та 
саморозкриття клієнта, який він сам 
пропонує. Іноді потрібно інформувати 
членів його родини про те, з якою ме-
тою проводиться робота, що пов’язана 
зі спогадами і відтворенням травма-
тичного досвіду, оскільки родичі часто 
підтримують клієнта в його прагненні 
уникати травматичних спогадів.

Ще один аспект терапевтичної робо-
ти з тими, хто страждає на ПТСР, – це 
психологічні труднощі, яких зазнає сам 
психотерапевт у процесі своєї роботи. 
Насамперед, він повинен бути інтелек-
туально й емоційно готовим до зіткнення 
зі злом і трагічністю світу. Можна виді-
лити дві основні стратегії поведінки 
психотерапевтів – знецінювання 
(уникнення) та надідентифікація.

Реакції невпевненості в терапевта 
обумовлені його зніяковілістю або по-
боюванням посилити травматизацію, 
острахом викликати декомпенсацію 
у клієнта під час розпитувань про зміст 
і деталі пережитої травми. Розповідь 
клієнта про травму може викликати 
в терапевта порушення контролю. Про-
те більшість працівників можуть витри-
мати короткочасний надлишковий про-
яв почуттів терапевта за умови, що по-
тім він знову повертається до своєї про-
фесійної ролі. Таким чином, занадто 

сильна емоційна реакція терапевта так 
само шкідлива, як і занадто слабка.

Психотерапевтичні методи при 
ПТСР різноманітні:

1. Раціональна психотерапія – 
коли клієнтові роз’ясняють причини та 
механізми ПТСР.

2. Методи психічної саморегуля-
ції для зняття симптомів напруження 
та тривоги – аутотренінг, прогресивна 
м’язова релаксація, активна візуаліза-
ція позитивних образів.

3. Когнітивна психотерапія – ви-
користовується для переосмислення 
дезадаптивних думок і змінення нега-
тивних установок.

4. Особистісно-орієнтована тера-
пія – дає можливість змінити ставлення 
потерпілого до ситуації та прийняти від-
повідальність за своє ставлення до неї.

5. Позитивна терапія, гештальт- 
підхід ґрунтуються на уявленні, що 
існують не тільки проблеми і хвороби, 
але й способи та можливості їх подо-
лання, властиві кожній людині.

Конкретна форма психотерапії за-
лишається предметом вибору для 
більшості людей, що пережили пси-
хотравму. В остаточному підсумку, 
травматизація руйнує когнітивні 
Я-схеми жертви та її погляд на світ; 
відтворення зруйнованого може бути 
болісним. Будь-які рівні психотерапе-
втичних технік можуть виявитися 
ефективним форматом роботи: вислу-
ховування, консультування, коротко-
строкова динамічна психотерапія.

У наступних номерах ми розка-
жемо про методи й техніки деяких 
напрямів психотерапії, що добре се-
бе зарекомендували під час роботи 
з людьми, що страждають на ПТСР.

ГРУПОВА ТЕРАПІЯ

Мова піде про форму терапії, що найбільш часто застосовується 
для працівників, які пережили травматичний досвід. Вона нерідко 
використовується в комбінації з індивідуальною терапією. Не існує 
яких-небудь спеціальних рекомендацій, що дають змогу обрати 
оптимальний вид групової терапії. Тут можливо викори-
стання групи різних напрямів:

а) групи відкритого типу орієнтовані на вирі-
шення освітніх завдань або на структурування трав-
матичних спогадів (робота «там і тоді»);

б) групи, що мають задану структуру, націле-
ні на виконання конкретного завдання, на виро-
блення навичок подолання травми, на роботу з ін-
терперсональною динамікою (робота «тут і тепер»). 

Які б методи групової терапії не використовувалися 
при роботі із клієнтами з ПТСР, ця робота завжди спрямова-
на на досягнення певних терапевтичних цілей, що зазначені нижче.

1. Повторне емоційне переживання травми в безпечному про-
сторі групи підтримки, поділення цього переживання з терапевтом 
і групою (при цьому терапевтові не слід форсувати процес).

2. Спілкування у групі з людьми, які мають схожий травматич-
ний досвід, що дає можливість зменшити почуття ізоляції, відчуже-
ності, сорому та підсилити почуття приналежності, доречності, спіль-
ності, незважаючи на унікальність травматичного переживання 
кожного учасника групи.

3. Можливість спостерігати за тим, як інші переживають спалахи 
інтенсивних афектів на тлі соціальної підтримки від терапевта і чле-
нів групи.

4. Спільне навчання методам подолання наслідків особистої 
травми.

5. Можливість бути в ролі того, хто допомагає (підтримує, все-
ляє впевненість у  здатності повернути почуття власної гідності), 
що дає змогу подолати почуття власної нецінності, зсунути фокус 

з почуття власної ізольованості та негативних самозневажли-
вих думок.

6. Набуття досвіду нових взаємин, що допомагають 
учасникам групи сприйняти стресові події по-іншому, 
більш адаптивним чином.

Правила роботи групи:
1. Довірливий стиль спілкування (зокрема, 

пропонується прийняти єдину форму звертання 
на «ти»).

2. Спілкування за принципом «тут і зараз» (усі 
обговорюють тільки те, що відбувається з учасниками 

під час занять у групі).
3. Персоніфікація висловлювань (замінити «Більшість людей 

уважає, що...» на «Я вважаю, що...» і т. ін.).
4. Щирість у спілкуванні (якщо хтось не має бажання говорити 

щиро й відверто, він просто мовчить).
5. Конфіденційність усього, що відбувається в групі.
6. Визначення сильних сторін особистості (кожний прагне 

підкреслити позитивні якості іншої людини). 
7. Неприпустимість безпосередніх оцінок людини  

(не використовуються висловлення типу «Ти мені не подоба-
єшся», а  кажуть: «Мені не подобається твоя манера спілку-
вання»).

8. Якнайбільше контактів і спілкування з різними людьми.
9. Активна участь в тому, що відбувається.
10. Повага до оратора. 
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Охорона праці при роботі 
з комп’ютером

ри організації праці, пов’язаної 

з використанням персонального 

комп’ютера, передбачаються 

внутрішньозмінні регламентовані пере-

рви для відпочинку.

Внутрішньозмінні режими праці та 

відпочинку містять додаткові нетривалі 

перерви в періоди, що передують появі 

об’єктивних і суб’єктивних ознак стом-

лення і зниження працездатності.

За основну роботу з візуальними дис-

плейними терміналами (ВДТ) слід вва-

жати таку, що займає не менше 50% 

робочого часу. Впродовж робочої зміни 
мають передбачатися:

 перерви для відпочинку і вживання їжі 
(обідні перерви);

 перерви для відпочинку і особистих по-
треб (згідно з трудовими нормами);

 додаткові перерви, що вводяться для 
окремих професій з урахуванням особливос-
тей трудової діяльності.

За характером трудової діяльності 

розрізняють три професійні групи, згід-

но з діючим класифікатором професій 

(ДК-003-95 і Зміна № 1 до ДК-003-95):

1) розробники програм (інженери-про-
грамісти) виконують роботу переважно 
з відео  терміналом та документацією при не-

обхідності інтенсивного обміну інформацією 
з ЕОМ і високою частотою прийняття рішень. 
Робота характеризується інтенсивною розумо-
вою творчою працею з підвищеним напружен-
ням зору, концентрацією уваги на фоні нерво-
во-емоційного напруження, вимушеною робо-
чою позою, загальною гіподинамією, періодич-
ним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. 
Робота виконується в режимі діалогу з ЕОМ 
у вільному темпі з періодичним пошуком по-
милок в умовах дефіциту часу;

2) оператори електронно-обчислюваль-
них машин виконують роботу, пов’язану 
з  обліком інформації, одержаної з  ВДТ за 
попереднім запитом, або тієї, що надходить 
з  нього, супроводжується перервами різної 
тривалості, пов’язана з виконанням іншої ро-
боти і  характеризується напруженням зору, 
невеликими фізичними зусиллями, нервовим 
напруженням середнього ступеня та вико-
нується у вільному темпі;

3) оператор комп’ютерного набору ви-
конує одноманітні за характером роботи з до-
кументацією та клавіатурою і  нечастими не-
тривалими переключеннями погляду на екран 
дисплея, із введенням даних з високою швидкі-
стю. Робота характеризується як фізична праця 
з підвищеним навантаженням на кисті верхніх 
кінцівок на фоні загальної гіподинамії з напру-

женням зору (фіксація зору переважно на до-
кументи), нервово-емоційним напруженням.

При 8-годинній денній робочій зміні 
залежно від характеру праці:

 для розробників програм із застосуван-
ням ЕОМ слід призначати регламентовану 
перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин  
після кожної години роботи за ВДТ;

 для операторів із застосуванням ЕОМ 
слід призначати регламентовані перерви для 
відпочинку тривалістю 15 хвилин кожну другу 
годину роботи;

 для операторів комп’ютерного набору 
слід призначати регламентовані перерви для 
відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної 
години роботи.

У всіх випадках, коли виробничі об-

ставини не дозволяють застосувати рег-

ламентовані перерви, тривалість безпе-

рервної роботи з ВДТ не повинна пере-

вищувати 4 години.

При 12-годинній робочій зміні регла-

ментовані перерви повинні встановлю-

ватися в перші 8 годин роботи аналогічно 

перервам при 8-годинній робочій зміні, 

а протягом останніх чотирьох годин ро-

боти, незалежно від характеру трудової 

діяльності, після кожної години тривалі-

стю 15 хвилин.

П

Профілактика профзахворювань
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Про психофізіологічне 
розвантаження та вимоги
щодо дотримання режимів праці 
й відпочинку користувачів.

Юлія Жукова,

начальник відділу профілактики 
виробничого травматизму 
відділення виконавчої дирекції 
Фонду у м. Одеса
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Соціальний захист

середині літа минулого року до 
Об’єднання профспілок Хар-
ківської області по допомогу 

звернулася машиніст крана одного 
з машинобудівних підприємств облас-
ного центру Бабак Ольга Миколаївна. 
Вона повідомила, що за даною про-
фесією працює на заводі з серпня 
2012 р., має 5-й розряд і 1 квітня 
2015 р. отримала від механіка цеху 
завдання виконати роботи з перемі-
щення вантажів мостовим електрич-
ним краном з електротельфером у ме-
ханоскладальному цеху виробничого 
корпусу №3. Завдання передбачало 
встановлення за допомогою крана на 
стіл поздовжньо-стругального верста-
та спеціального пристосування, у яко-
му проводиться обробка осьових під-
шипників. 

Стіл верстата, за словами О. Ба-
бак, перебував під кабіною крана, що 
виключало можливість огляду зони 
обслуговування. Тому кранівниця була 
змушена визирнути у вікно кабіни, 
щоб правильно виконати команду 
стропальника. Встановивши на вер-
стат пристосування й піднявши гаки 
стропа, кранівниця почала переміща-
ти тельфер у західному напрямку. 
Оскільки її голова знаходилася за ме-
жами кабіни крана, при пересуванні 
тельфера її притиснуло електродвигу-
ном до стійки кабіни. Після надання 
першої медичної допомоги потерпілу 
було доставлено до Харківської місь-
кої клінічної лікарні швидкої та невід-
кладної допомоги, де їй встановили 
діагноз «поєднана черепно-мозкова 
травма й спинальна травма, струс го-
ловного мозку, забій м’яких тканин 
голови, лінійний перелом дужки С

2 

з переходом на остистий відросток,  
екстензіонна травма».

Наказом директора заводу було 
створено комісію з розслідування не-
щасного випадку під керівництвом на-
чальника управління охорони праці, 
пожежної безпеки, екології та цивіль-
ної оборони, до складу якої увійшли: 
страховий експерт з охорони праці 
Фонду соціального страхування від не-
щасних випадків, начальник механо-
складального цеху, механік відділу го-
ловного механіка, начальник юрвід-
ділу, голова цехкому. 

Цілком логічно було очікувати, що 
така представницька комісія доско-
нально у всьому розбереться. Тим 
більше що розгляд тривав майже міся-
ць. Але коли 22.04.2015 р. потерпіла 
отримала акт про нещасний випадок на 
виробництві за формою Н-1, виявило-
ся, що винна в події вона. Подібне не-
обґрунтоване обвинувачення не могло 
не викликати обурення потерпілої, яка 
тривалий час перебувала на лікуванні 
та виписалася з ознаками стійкої втра-
ти працездатності. Природно, жінка 
звернулася до керівництва підприєм-
ства з вимогою дорозслідувати нещас-
ний випадок з метою виявлення його 
справжніх причин і відповідальних 
осіб, але одержала відписку, що кран 
з 22.12.2014 г. по 03.02.2015 г. прой-
шов реконструкцію, повний технічний 
огляд і визнаний придатним до експлу-
атації, а процедура повторного розслі-
дування на підставі заяви потерпілого 
чинним положенням не передбачена. 
У результаті розслідування комісією 
визначені заходи щодо запобігання 
подібних інцидентів: розглянути даний 
нещасний випадок з інженерно-техніч-
ним персоналом цеху, провести поза-
чергову перевірку знань з питань охо-
рони праці старшого майстра цеху 
К. С., стропальника і машиніста крана 
Бабак. Також з потерпілою було пе-
редбачено провести позаплановий ін-
структаж щодо дотримання вимог 
безпеки при виконанні робіт з перемі-
щення вантажів кранами. 

Усе це змусило О. Бабак звернути-
ся зі скаргами до Об’єднання проф-
спілок Харківської області, а також до 
Головного управління Держпраці по 
Харківській області. Тільки після цьо-
го було вирішено провести повторне 
розслідування нещасного випадку 
комісією в іншому складі. 

За нововиявленими обставинами 
членами комісії було встановлено, що 
основною причиною нещасного ви-
падку стало порушення старшим май-
стром цеху К.С. вимог інструкції для 
осіб, відповідальних за безпечне пе-
реміщення вантажів кранами, а саме: 
ця посадова особа була зобов’язана 
організувати роботу в повній відповід-
ності до правил безпеки, виділити для 
стропування, зачіплювання вантажів 
потрібну кількість стропальників, а за 
необхідності – сигнальників. 

Новий акт про нещасний випадок 
на виробництві було складено 
23.09.2015 р. і вручено потерпілій 
О. Бабак. Слід зазначити, що відразу 
ж після нещасного випадку вікна кабі-
ни крана було обладнано обмежувача-
ми, що виключає можливість знаход-
ження голови й рук машиніста крана 
за межами кабіни і їх травмування. 
Тобто комісія підприємства з розсліду-
вання нещасного випадку не заперечу-
вала проти цього, чим фактично під-
твердила провину конкретної посадо-
вої особи в події, проте в акті Н-1 чо-
мусь цей факт відображений не був. Є 
в цьому випадку і другий, не менш 
важливий аспект. Соціальний. Зако-
ном України «Про загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності» уста-
новлено, що в разі стійкої втрати по-
терпілим на виробництві працівником 
професійної працездатності, установ-
леної МСЕК, Фонд соціального стра-
хування робить йому одноразову стра-
хову виплату, розмір якої визначається 
відповідно до ступеня втрати про-
фесійної працездатності, виходячи 
з 17 розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб. Але якщо 
комісією з розслідування нещасного 
випадку встановлено, що ушкодження 
здоров’я працівника настало не тільки 
з вини роботодавця, а й внаслідок по-
рушення потерпілим нормативних ак-
тів про охорону праці, розмір однора-
зової виплати зменшується на підставі 
висновків цієї комісії, але не більше 
ніж на 50%.

Таким чином, повторне об’єктивне 
розслідування нещасного випадку 
з  О. Бабак фактично запобігло пору-
шенню її прав на компенсацію за-
подіяної шкоди.

Досвід       

У

ПРОФСПІЛКА 
ПРИХОДИТЬ НА ДОПОМОГУ

Єлизавета Денісова,

головний технічний 
інспектор праці 
Об’єднання профспілок 
Харківської області  

Попри велику кількість 
працеохоронних організацій, 
найчастіше тільки профспілки 
допомагають травмованим 
працівникам відстояти 
свої права.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про затвердження Положення про Державну службу геології та 

надр України» від 30.12.2015 № 1174.
Згідно з п. 1 затвердженого Положення визначено, що Державна служба геології та надр Укра-

їни (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується 
і  координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який 
реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 
щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської 
діяльності» від 16.12.2015 № 1173.

Цією постановою вносяться зміни до 16 нормативних актів Кабінету Міністрів України. Так, 
зокрема, зміни передбачаються у:

Постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 «Про порядок видачі доз-
волів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресур-
сів загальнодержавного значення»;

Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 870;

Положенні про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх 
утилізацією/видаленням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 лип-
ня 2000 р. № 1120;

Правилах проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними 
дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 січня 2001 р. № 30;

Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615.

Постанова «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
 Кабінету Міністрів України» від 30.12.2015 № 1171.

Цією постановою визнаються такими, що втрачають чинність, 9 постанов Кабінету Міністрів 
України та 7 пунктів постанов Кабінету Міністрів України, до яких вносилися зміни, наприклад:

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1998 р. № 1496 «Про забезпечення 
реалізації статті 35 Закону України «Про пожежну безпеку»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 213 «Про затвердження 
 Порядку державної реєстрації аварійно-рятувальних служб»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. № 870 «Про затвердження Про-
грами забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 2++4 лютого 2003 р. № 202 «Про затвердження 
Положення про місцеву пожежну охорону»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 774 «Про затвердження 
 тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду експертизи (обстеження) про-
типожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 859 «Про затверджен-
ня  Порядку визначення переліку санаторно-курортних закладів, при яких створюються цен-
три  медико-психологічної реабілітації».

Постанова «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської ді-
яльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
залізничним транспортом» від 09.12.2015 № 1168.

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВАНОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

Зміни до нормативних 
документів відповідно 
до постанови КМУ від 
16.12.2015 № 1173 пов’я-
зані із внесенням змін 
до Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності»

Базовим нормативним 
документом, що регла-
ментує питання пожежної 
безпеки, є Кодекс цивіль-
ного захисту України від 
02.10.2012 № 5403-VI
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Цією постановою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з пе-
ревезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, 
які встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, 
а також кадрових, організаційних, технологічних вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами 
господарювання під час провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небез-
печних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.

Постанова «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 
від провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архі-
тектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення пла-
нових заходів державного нагляду (контролю)» від 30.12.2015 № 1164.

Цією постановою затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від проваджен-
ня господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, яка підлягає ліцен-
зуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (конт-
ролю).

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, 
пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, є:

строк провадження будівельної діяльності;
наявність порушень ліцензійних умов провадження будівельної діяльності;
категорія складності об’єкта будівництва.

Постанова «Про внесення зміни до пункту 26 переліку видів діяльності та об’єк-
тів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» від 30.12.2015 № 1160.

Відповідно до цієї постанови внесено зміни до п. 26 переліку видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 серпня 2013 р. № 808, виключивши слова «цифрові радіорелейні станції, базові 
станції систем стільникового зв’язку».

Постанова «Про затвердження переліку вибухових матеріалів промислового 
призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню» від 23.12.2015 № 1137.

Цією постановою відповідно до п. 12 частини першої ст. 7 Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності» затверджено перелік вибухових матеріалів промислового при-
значення, виробництво яких підлягає ліцензуванню.

У зв’язку з цим визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України 
від 13 червня 2000 р. № 941 «Про затвердження переліків допущених до виробництва і реалізації 
вибухових речовин промислового виготовлення та таких, що виготовляються в умовах самого 
підприємства, що здійснює гірничі роботи».

Постанова «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2002 р. № 956 і від 11 лютого 2015 р. № 96» від 23.12.2015 № 1097.

Згідно з цією постановою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 11 липня 
2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» 
і від 11 лютого 2015 р. № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України 
з питань праці».

Постанова «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконав-
чої влади здійснюють функції технічного регулювання» від 16.12.2015 № 1057.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», додат-
ком до цієї постанови визначено Перелік сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої 
влади здійснюють функції технічного регулювання.

До зазначеного переліку входить один із включених центральних органів виконав-
чої влади – Мінсоцполітики із сферою діяльності, в якій здійснюють функції технічного 
 регулювання (об’єкти технічних регламентів), – соціальний захист, промислова безпека 
та охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами (у тому числі ліфти; обладнання, 
що працює під тиском; прості посудини високого тиску; засоби індивідуального захисту; 
 канатні дороги для перевезення пасажирів; вибухові матеріали промислового призначення; 
технічні та інші засоби реабілітації (крім медичних виробів та допоміжних засобів до них, 
на які поширюється дія технічного регламенту щодо медичних виробів).

Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 15 січ-
ня 2015 р. № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» – 
10.02.2016 р.

Відповідно до постанови 
КМУ від 30.12.2015 №1160 
з Переліку виключено 
цифрові радіорелейні стан-
ції, базові станції систем 
стільникового зв’язку. До 
Переліку видів діяльності 
та об’єктів, що становлять 
підвищену екологічну 
небезпеку, віднесено 
тільки радіотехнічні об’єкти 
(радіопередавальні, 
радіотелевізійні, радіоло-
каційні станції). Гігієнічна 
оцінка умов праці при дії 
електромагнітних полів та 
випромінювань визначає 
підрозділ 8 розділу ІІ 
Державних санітарних 
норм та правил «Гігієнічна 
класифікація праці за 
показниками шкідливості 
та небезпечності факторів 
виробничого середовища, 
важкості та напруженості 
трудового процесу», за-
тверджених наказом МОЗ 
України від 08.04.2014 
№ 248

Сфери діяльності, де 
здійснюються функції 
технічного регулювання, 
передбачають 16 наймену-
вань центральних органів 
виконавчої влади
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Постанова «Про затвердження Положення про Державну службу України з над-
звичайних ситуацій» від 16.12.2015 № 1052.

Згідно з п. 1 затвердженого Положення, визначено, що Державна служба України з надзви-
чайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямову-
ється і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалі-
зує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної 
справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних 
служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до Положення про Головне управління (Управління) 

Державної служби України з питань праці в області» від 04.12.2015 № 1172, заре-
єстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2015 р. за № 1595/28040.

Цим наказом внесено зміни до  Положення про Головне управління (Управління) Державної 
служби України з питань праці в області, затвердженого наказом Міністерства соціальної полі-
тики від 27 березня 2015 р. № 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 
2015  р. за № 438/26883. Зокрема, підпункт 29 п. 4 після абзацу першого доповнити новим абза-
цом другим такого змісту: «дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Тобто з дня набрання чинності цим наказом, згідно з підпунктом 29 п. 4 зазначеного Поло-
ження, Управління Держпраці відповідно до покладених на неї завдань видає у передбачених 
 законодавством випадках дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

До набрання чинності цим наказом Управління Держпраці не мали права видавати такі 
 дозволи.

Наказ набирає чинності з 20.01.2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Наказ «Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом гос-

подарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 
пожежної безпеки» від 02.11.2015 № 1337, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 25 листопада 2015 р. за № 1467/27912.

Цим наказом затверджено:
Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктом госпо-

дарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, 
який визначає основні вимоги щодо організації та здійснення державного нагляду (контролю) по-
садовими особами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та посадовими особами 
головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного та республіканського значення 
(далі – територіальні органи) за додержанням і виконанням суб’єктами господарювання, мініс-
терствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Ав-
тономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами 
і організаціями, що належать до сфери їх управління, вимог законодавства з питань цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки;

Уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) 
перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільно-
го захисту, техногенної та пожежної безпеки документа, який складається посадовою особою 
ДСНС України або її територіального органу за результатами здійснення планової або позапла-
нової перевірки у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, тех-
ногенної та пожежної безпеки, що містить відомості про стан виконання (додержання) суб’єктом 
господарювання вимог законодавства у зазначеній сфері та детальний опис виявлених порушень 
із зазначенням нормативно-правових актів та нормативних документів, вимоги яких порушені.

Наказ «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України 02 ве-
ресня 2004 року № 38» від 28.09.2015 № 1180, зареєстрований у Міністерстві юсти-
ції України 21 жовтня 2015 р. за № 1276/27721.

Цим наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань над-
звичайних ситуацій від 02 вересня 2004 р. № 38 «Про затвердження Інструкції про погодження 
з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів органі-
зацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються за-

Відтепер до функцій 
Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій 
не входить реалізація 
державної політики 
у сферах профілактики 
травматизму невиробни-
чого характеру

Відповідно до частини 
30 п. 4 Положення 
про Державну службу 
України з питань праці, 
затвердженого постановою 
КМУ від 11.02.2015 № 96, 
Держпраці видає дозволи 
та контролює дотримання 
умов їх дії на право про-
ведення вибухових робіт 
і виготовлення засобів їх 
механізації; дозволів на 
початок виконання робіт 
підвищеної небезпеки та 
експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, 
устатковання підвищеної 
небезпеки
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безпечення пожежної безпеки, та підготовку відгуків щодо них», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 15 вересня 2004 р. за № 1158/9757.

Наказ «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України від 
11 травня 2006 року № 278» від 28.09.2015 № 1179, зареєстрований у Міністер-
стві юстиції України 21 жовтня 2015 р. за № 1275/27720.

Цим наказом визнано таким, що втратив чинність,  наказ Міністерства України з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 
11 травня 2006 р. № 278 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державно-
го пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду примі-
щень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 р. за № 608/12482.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін та доповнень до розділу 4 Правил улаштування елек-

троустановок» від 08.12.2015 № 796.
Цим наказом внесено зміни та доповнення до розділу 4. Розподільчі установки і підстанції 

Правил улаштування електроустановок, в якому главу 4.3 викладено в іншій редакції.
Глава 4.3 розділу 4 ПУЕ набуває чинності через 90 днів після дати підписання цього 

наказу.
З дня набрання чинності главою 4.3 розділу 4 ПУЕ визнається такою, що втратила чинність, 

попередньо викладена редакція глави 4.3 розділу 4 ПУЕ.

Наказ «Про внесення змін та доповнень до розділу 5 Правил улаштування елек-
троустановок» від 08.12.2015 № 795.

Цим наказом внесено зміни та доповнення до розділу 5. Електросилові установки Правил 
улаштування електроустановок, в якому глави 5.2 та 5.3 викладені в іншій редакції.

Глави 5.2 та 5.3 розділу 5 ПУЕ набувають чинності через 90 днів після дати підписан-
ня цього наказу.

З дня набрання чинності главами 5.2 та 5.3 розділу 5 ПУЕ визнаються такими, що втратили 
чинність, попередньо викладені редакції глав 5.2 та 5.3 розділу 5 ПУЕ.

Наказ «Про внесення змін та доповнень до розділу 3 Правил улаштування елек-
троустановок» від 13.11.2015 № 726.

Цим наказом внесено зміни та доповнення до розділу 3. Захист і автоматика Правил улашту-
вання електроустановок, в якому глави 3.3 та 3.4 викладені в іншій редакції.

Глави 3.3 та 3.4 розділу 3 ПУЕ набувають чинності через 90 днів після дати підписан-
ня цього наказу.

З дня набрання чинності главами 3.3 та 3.4 розділу 3 ПУЕ визнаються такими, що втратили 
чинність, попередньо викладені редакції глав 3.3 та 3.4 розділу 3 ПУЕ.

 Підготувала 
юрисконсульт ДП «Редація журналу «Охорона праці» Т. Бреус

До базових норматив-
но-правових актів з 
охорони праці, пов’язаних 
з організацією експлуатації 
комп’ютерної техніки, від-
носяться Правила охорони 
праці під час експлуатації 
електронно-обчислю-
вальних машин (НПАОП 
0.00-1.28-10) та Правила 
безпеки під час навчання в 
кабінетах інформатики на-
вчальних закладів систем 
загальної середньої освіти 
(НПАОП 80.0-1.12-04), 
державні стандарти: ДСТУ 
EN 41003:2006 «Облад-
нання, яке підключають 
до телекомунікаційних 
мереж. Вимоги безпеки»; 
ДСTУ IEC 60950-23:2010 
«Апаратура оброблення 
інформації. Безпека. 
Частина 23. Апаратура 
накопичення інформації 
великого обсягу»; ДСТУ 
ISO 9241-6:2004 «Ергоно-
мічні вимоги до роботи з 
відеотерміналами в офісі. 
Частина 6. Вимоги до 
робочого середовища»

Початок роботи новоу-
творених підприємств, 
початок використання 
суб’єктом господарювання 
об’єктів нерухомості (бу-
дівель, споруд, приміщень 
або їх частин) здійснюєть-
ся суб’єктом господарю-
вання на підставі поданої 
декларації відповідності 
матеріально-технічної бази 
суб’єкта господарювання 
вимогам законодавства 
з питань пожежної 
безпеки, а для суб’єктів 
господарювання з високим 
ступенем ризику – також 
за наявності позитивного 
висновку за результатами 
оцінки (експертизи) 
протипожежного стану 
підприємства, об’єкта чи 
приміщення (частина 2 
ст. 57 Кодексу цивільного 
захисту України)

ВІДЗНАЧАЄМО У БЕРЕЗНІ

   1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
   8 березня – Міжнародний жіночий день
15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня – День працівника податкової і митної служби України
20 березня – День працівників житлово-комунального господарства

                                 і побутового обслуговування населення
                           Всесвітній день Землі
21 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
25 березня – День Служби безпеки України
26 березня – День Національної гвардії України
29 березня – Перехід на літній час
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

З офіційного сайту Держпраці

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ОБЛАДНАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ 

КОРИСТУВАЧІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ

Завдяки досягненням сучасних технологій більшість так би мовити «канцелярської роботи» 
в офісі здійснюється з використанням комп’ютерної техніки. Якщо згадати, що в середньому ро-
бочий день офісного працівника складає 7–8 годин (як передбачено нормами Кодексу законів 
про працю України) при п’яти- або шестиденному робочому тижні, можна зробити висновок, 
 наскільки багато часу доводиться проводити віч-на-віч з комп’ютером.

Перелік нормативно-правових актів, що так чи інакше регулюють дане питання, є досить ши-
роким. Так, обов’язки роботодавця щодо забезпечення працівникам комфортних та безпечних 
умов для здійснення роботи, а також права працівників на такі умови передбачено частиною 2 
ст. 2 та частиною 1 ст. 21 КЗпП, а також ст. 13 Закону України «Про охорону праці». Даний за-
кон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону 
їхнього життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, 
регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником 
з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок органі-
зації охорони праці в Україні. Більшість актів у даній сфері становлять акти підзаконного рівня, 
а саме численні правила, інструкції, державні санітарні правила і норми (ДСанПіН) тощо, якими 
врегульовуються окремі моменти щодо власне конструкції електронно-обчислювальної техніки, 
особливостей облаштування приміщень для роботи з нею та низки інших подібних вимог.

Під час проведення будь-яких робіт, де обробка отриманих даних здійснюється за допомогою 
комп’ютерів, потрібно дотримуватися гігієнічних норм, правил і вимог техніки безпеки при роботі 
з персональним комп’ютером (ПК).

Користувачі персональних комп’ютерів мають бути забезпечені відповідними робочими міс-
цями, які відповідатимуть гігієнічним нормам. Конструкції всіх елементів робочого місця та їх 
взаємного розташування повинні відповідати ергономічним вимогам з урахуванням характеру 
і  особливостей трудової діяльності (ДСТ 12.2.032-78, ДСТ 22.269-76, ДСТ 21.889-76). Кон-
струкція робочого місця користувача персонального комп’ютера має забезпечити підтримання 
оптимальної робочої пози.

Робочі місця з персональними комп’ютерами слід так розташовувати відносно світлових про-
різів, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.

При розміщенні робочих столів з персональними комп’ютерами слід дотримуватися таких від-
станей: між їх бічними поверхнями – 1,2 м, відстань від тильної поверхні однієї машини до екрана 
іншої – 2,5 м.

Конструкція робочого столу має відповідати вимогам ергономіки і забезпечувати оптимальне 
розміщення на робочій поверхні використовуваного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) 
і документів.

Висота поверхні робочого столу з комп’ютером має регулюватися в межах 680–800 мм, 
а  ширина і глибина – забезпечувати можливість виконання операцій у зоні досяжності моторно-
го поля (рекомендовані розміри – 600–1400 мм, глибина – 800–1000 мм).

Робочий стіл повинен мати простір для ніг заввишки не менше ніж 600 мм, завширшки не 
менше ніж 500 мм, завглибшки (на рівні колін) не менше ніж 450 мм, на рівні простягнутої 
ноги – не менше ніж 650 мм.

Робочий стілець має бути підйомно-поворотним, регульованим за висотою, за кутом нахи-
лу сидіння та спинки і за відстанню від спинки до переднього краю сидіння, поверхня сидіння 
має бути плоскою, передній край – заокругленим. Регулювання за кожним із параметрів має 
здійснюватися незалежно, легко і надійно фіксуватися. Крок регулювання елементів стільця має 
становити: для лінійних розмірів – 15–20 мм, для кутових 2–5°. Зусилля регулювання має не 
перевищувати 20 Н. Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400–500 мм, а ширина 
і глибина становити не менше ніж 400 мм. Кут нахилу сидіння – до 15° вперед і до 5° назад. Висота 

Стаціонарні комп’ютерні 
місця повинні розміщува-
тися у приміщеннях без 
підвищеної небезпеки, 
поза межами вибухо- та 
пожежонебезпечних зон. 
Площа для одного робо-
чого комп’ютерного місця 
повинна бути не менше 
6,0 м , об’єм – не менше 
20 м  (п. 1.12 розділу І 
НПАОП 0.00-1.28-10)
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спинки стільця має становити 300±20 мм, ширина – не менше ніж 380 мм, радіус кривизни го-
ризонтальної площини – 400 мм. Кут нахилу спинки має регулюватися в межах 1–30° від верти-
кального положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння має регулюватися в межах 
260–400 мм. Для зниження статичного напруження м’язів верхніх кінцівок слід використовувати 
стаціонарні або змінні підлокітники завдовжки не менше ніж 250 мм, завширшки 50–70 мм, що 
регулюються за висотою над сидінням у межах 230–260 мм і відстанню між підлокітниками в ме-
жах 350–500 мм. Поверхня сидіння і спинки стільця має бути напівм’якою з нековзним, повітро-
непроникним покриттям, що легко чиститься і не електризується.

Робоче місце має бути обладнане підставкою для ніг завширшки не менше ніж 300 мм, зав-
глибшки не менше ніж 400 мм, що регулюється за висотою в межах до 150 мм і за кутом нахилу 
опорної поверхні підставки до 20°. Підставка повинна мати рифлену поверхню і бортик по пе-
редьому краю заввишки 10 мм.

Екран ПК має розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача, яка становить 
600–700 мм, але не ближче між за 700 мм з урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і сим-
волів. Розташування екрана має забезпечувати зручність зорового споглядання у вертикальній 
площині під кутом 30° до нормалі.

Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100–300 мм від краю, зверне-
ного до працюючого. У конструкції клавіатури має передбачатися опорний пристрій (виготовле-
ний із матеріалу з високим коефіцієнтом тертя, що перешкоджає мимовільному її зсуву), який 
дає змогу змінювати кут нахилу поверхні клавіатури у межах 5–15°. Висота середнього рядка 
клавіш має не перевищувати 30 мм. Поверхня клавіатури має бути матовою з коефіцієнтом від-
биття 0,4.

Розташування пристрою введення-виведення інформації має забезпечувати добру видимість 
екрана персонального комп’ютера, зручність ручного керування в зоні досяжності моторного 
поля за висотою 900–1300 мм, за шириною 100–500 мм.

Робоче місце з персональним комп’ютером слід обладнати пюпітром для документів, який 
легко переміщується.

Для забезпечення захисту і досягнення нормованих рівнів комп’ютерних випромінювань не-
обхідне застосування приекранних фільтрів, локальних світлофільтрів (засобів індивідуального 
захисту очей) та інших засобів захисту, що пройшли випробування в акредитованих лабораторіях 
і мають щорічний гігієнічний сертифікат.

При оснащеності робочого місця з комп’ютером лазерним принтером параметри лазерного 
випромінювання повинні відповідати вимогам СанПіН 5804-91.

Таким чином, для того щоб особи, які працюють з комп’ютерною технікою, меншою мірою 
втомлювалися і зберігали високий рівень працездатності, потрібно раціонально організовувати 
їхні робочі місця.

Старший інспектор відділу з питань гігієни праці
Управління Держпраці у Хмельницькій області

 Максим Халанчук

З офіційного сайту Держпраці

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
від 21 грудня 2015 року

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВНИЦТВА,-
ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Ці рекомендації носять роз’яснювальний, інформаційний характер і не відображають 
всіх нюансів роботи з охорони праці на підприємстві.

Для того щоб мати повне уявлення про те, як побудувати систему управління охо-
роною праці, рекомендовано вивчити відповідні матеріали.

Організація ефективної системи охорони праці, яка на сьогодні є дуже актуальною, здійс-
нюється відповідно до Конституції України шляхом виконання вимог Кодексу законів про пра-
цю, Кодексу цивільного захисту України, а також Законів України: «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про охорону здоров’я», 
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про викори-
стання ядерної енергії та радіаційний захист», «Про охорону навколишнього природного середо-
вища», «Про колективні договори і угоди», «Про дорожній рух», «Про поводження з радіоактив-
ними відходами» тощо.

На підприємствах та в організаціях заходи з охорони праці обумовлені прагненням керівників 
вести цивілізований бізнес, тож дуже важливими є в тому числі й такі заходи, як соціальна за-

Відповідно до п. 2.3.2 
таблиці додатка 16 
Державних санітарних 
норм та правил «Гігієнічна 
класифікація праці за 
показниками шкідливості 
та небезпечності факторів 
виробничого середовища, 
важкості та напруженості 
трудового процесу», за-
тверджених наказом МОЗ 
України від 08.04.2014 
№ 248, за показниками на-
пруженості праці роботи, 
пов’язані з необхідністю 
спостереження за екра-
нами відеотерміналів від 
4,1 до 6 годин, відносять 
до класу 3.1 шкідливості 
за умовами праці. За 
роз’ясненням заступника 
Головного державного 
санітарного лікаря України 
від 20.01.2006 № 05.01.01-
18-58/21 проводити 
медогляди особам, які 
працюють з персональ-
ними комп’ютерами з 
моніторами (дисплеями), 
немає потреби
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хищеність і соціальне партнерство з працівниками, що передбачають зацікавленість в охороні 
здоров’я і безпеці персоналу, а також обов’язкове виконання вимог законодавства саме в галузі 
охорони праці. В основу методології створення та функціонування системи управління охороною 
праці (СУОП) покладено відомі принципи: плануй – виконуй – контролюй – удосконалюй.

Ефективність СУОП залежить від правильно визначених цілей управління та якісного ви-
конання обов’язків, покладених на всі рівні управління, усі підрозділи організації, особливо на 
керівництво.

Правильно побудована система управління охороною праці, як показує практика, дає поміт-
ний економічний ефект: підвищується продуктивність праці, скорочуються витрати, пов’язані 
з травматизмом і професійними захворюваннями, зменшується плинність кадрів, збільшується 
професійна активність працівників. Науково доведено, що комплекс заходів, спрямованих на 
поліпшення умов праці, сприяє збільшенню її продуктивності, а саме:

– зменшення виробничого шуму до рівня допустимих норм – до 3–15%;
– раціональне забарвлення приміщення – до 25%;
– продумане використання музики – до 12–14%;
– створення раціонального освітлення – до 10–15%;
– правильна організація робочого місця – до 20%;
– оптимальна температури повітря – до 50%.

Основні напрями роботи в галузі охорони праці
Передусім це:
розробка та впровадження системи управління охороною праці відповідно до вимог законо-

давства;
загальне керівництво і контроль за станом охорони праці на підприємстві, контроль за дотри-

манням законодавчих та інших нормативно-правових актів, вимог, правил та інструкцій з охорони 
праці. Контроль за виконанням службових обов’язків підлеглими;

організація розробки та забезпечення виділення фінансових коштів на реалізацію заходів 
щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці;

забезпечення охорони і безпеки праці в процесі виробництва, під час експлуатації обладнан-
ня; забезпечення засобів технологічного оснащення та індивідуального захисту (ЗІЗ); забезпе-
чення охорони і безпеки праці під час здійснення технічних процесів;

спостереження за станом умов праці на робочих місцях і підтримка рівня шкідливих і небез-
печних факторів в межах допустимої норми;

організація та проведення атестації робочих місць і сертифікації виробничих об’єктів на від-
повідність вимогам з охорони праці;

розробка заходів з усунення виявлених недоліків і відхилень рівня шкідливих і небезпечних 
факторів від їх допустимих значень;

проведення навчання та інструктажів для працівників підприємства з питань охорони праці. 
Навчання безпечних прийомів роботи;

забезпечення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), спецодягом, спецвзуттям, миючими 
засобами тощо;

забезпечення протипожежної та електробезпеки підприємства;
організація санітарно-побутового і лікувально-профілактичного обслуговування;
розслідування та облік нещасних випадків;
проведення обов’язкового страхування працівників від тимчасової непрацездатності внаслі-

док захворювання, а також від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.

Нормативні основи управління охороною праці
Усі заходи системи управління охороною праці регламентуються вимогами нормативних актів. 

Чинне законодавство передбачає застосування таких видів нормативних актів:
нормативно-правові акти, що регламентують державні нормативні вимоги охорони праці;
локальні нормативні акти, що містять норми трудового права, які роботодавець узгоджує 

з представницьким органом.

Нормативні вимоги охорони праці визначаються законодавством України, а також систе-
мою нормативно-правових актів, що містять державні нормативні вимоги охорони праці.

В Основному законі – Конституції України – зазначено: «Кожен має право на належні, 
безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом»; «Ви-
користання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах заборо-
няється» (ст. 43); «Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується на-
данням днів щотижневого відпочинку, а також щорічної оплачуваної відпустки, встановленням 
скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи 
в нічний час» (ст. 45); «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати году-
вальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та інших випадках, 
передбачених законом» (ст. 46).

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

 З метою сприяння суб’єк-
ту господарювання щодо 
досягнення відповідного 
рівня охорони праці на 
виробництві було розро-
блено Рекомендації щодо 
побудови системи управ-
ління охороною праці на 
виробництві, затверджені 
наказом МНС України 
від 27.06.2006 №  398, 
та Рекомендації щодо 
побудови, впровадження 
та удосконалення системи 
управління охороною 
праці на виробництві, 
затверджені наказом 
Держгірпромнагляду 
від 22.02.2008 № 35 

Існують нормативні 
документи європейського 
напряму МОП-СУОП 2001 
«Керівництво з систем 
управління безпекою та 
охороною праці», ДСТУ 
OHSAS 18001:2010 
«Системи управління 
гігієною та безпекою праці. 
Вимоги», а також спроби 
створення відомчих СУОП, 
наприклад, СОУ-НМПЕ 
40.1.12.104:2005 
«Організація роботи 
з персоналом підприємств 
електроенергетики. 
Положення»; Положення 
про систему управління 
безпекою судноплавства 
на морському і річковому 
транспорті, затверджене 
наказом Міністерства 
транспорту України від 
20.11.2003 № 904
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З чого почати?
Діяльність з організації охорони праці на підприємстві потрібно починати з наказу про призна-

чення відповідального за охорону праці та інженера з охорони праці.
В організаціях чисельністю менше 50 осіб ці посади може виконувати одна людина. Якщо ж 

працівників більше ніж 50, у підприємства має бути штатна одиниця інженера з охорони праці.
Можна також організувати комісію з охорони праці (права та обов’язки членів комісії визна-

чені в наказі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду від 21.03.2007 № 55 «Про затвердження Типового положення про комісію з питань 
охорони праці підприємства»). Як правило, її створюють на великих і середніх підприємствах.  
На малих підприємствах обираються уповноважені з питань охорони праці, які діють на підставі 
наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 21.03.2007 № 56 «Про затвердження Типового положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці».

Далі. Всім зазначеним особам на чолі з директором або головним інженером (якщо вони не 
пройшли навчання) необхідно пройти курс навчання в навчальному центрі з охорони праці для 
керівників підприємств зі складанням іспиту після 40-годинної навчальної програми.

Всі, хто пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці, отримують відповідні 
посвідчення і можуть приступати до виконання своїх обов’язків (проводити інструктаж, допуск до 
робіт, нагляд і т.д.).

З числа працівників, які пройшли навчання, створюється комісія для перевірки знань з питань 
охорони праці інженерно-технічних працівників, службовців і працівників робітничих професій. 
Пройти навчання в навчальному центрі має не менше трьох осіб.

Наступний крок – підготувати пакет документів з охорони праці. Це накази, протоколи, інші 
локальні акти, інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт вашої організації, жур-
нали інструктажів з ОП та інші журнали, програми вступного інструктажу та інструктажу на ро-
бочому місці, графіки навчання, перевірки знань та інструктажів з трирічним і річним циклом. Це 
також списки обладнання, засобів індивідуального захисту, спецодягу та інструментів із зазначен-
ням термінів дії і чергових перевірок. До пакета документів входять також перелік і характеристи-
ка робочих місць з підвищеною небезпекою, перелік небезпечних професій.

Після цього треба призначити відповідальних за:
електрогосподарство та електробезпеку на підприємстві (фахівець повинен мати групу IV 

з  електробезпеки, а якщо її немає, йому необхідно пройти навчання);
пожежну безпеку підприємства;
пожежогасіння;
призначення керівників стажування робітників після первинного інструктажу;
створення комісії з розслідування нещасних випадків;
створення атестаційної комісії робочих місць та умов праці організації;
створення комісії з перевірки знань з охорони праці працівників підприємства;
наглядом за технічним станом та експлуатацією посудин (балонів) з числа фахівців, які прой-

шли відповідну перевірку знань ПБ і мають посвідчення;
допуск персоналу до самостійного обслуговування посудин, що працюють під тиском;
список осіб, які мають право видавати наряд-допуск тощо.
Необхідно скласти список тих робочих професій, які передбачають навчання робітників 

у спеціалізованих навчальних центрах (стропальник, електрозварник, водій навантажувача 
тощо). Після закінчення навчання робітники отримують посвідчення, в яких зазначено присвоє-
ний їм розряд. Відповідальним за навчання обов’язково треба перевірити, чи дійсні ці посвідчення.

Також треба організувати медичні огляди працівників. Для цього створюється поіменний 
список професій і посад працівників для обов’язкового медичного огляду (дільниця, речовини, 
фактори, стаж роботи), який узгоджується з територіальним органом державної служби з нагля-
ду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини, укладається договір з лікувальним 
 закладом на проведення медоглядів, складається графік проведення диспансеризації.

Обов’язковими документами з охорони праці також є правила внутрішнього трудового розпо-
рядку для працівників фірми, Правила пожежної безпеки на підприємстві, колективний договір, 
в якому обумовлено режими робочого дня і відпочинку, положення про роботу в позаурочний 
час та інші. Коли всі документи оформлені, починається безпосередня робота з налагодження 
та підтримання системи охорони праці на підприємстві. Тут дуже багато залежить від інженера 
з охорони праці. Йому треба відстежувати і контролювати заходи з охорони праці, примушуючи 
роботодавця не відкладати на потім необхідну роботу щодо поліпшення умов праці, а в разі не-
обхідності – карати робітників, що порушують правила та інструкції з охорони праці, а також 
керівників підрозділів, які не виконують належним чином свої обов’язки в галузі охорони праці.

Інженер з охорони праці повинен уважно слідкувати за станом виробничого життя свого 
 підприємства, усі нові технологічні процеси перевіряти на безпеку робочих місць, контролювати 
підготовку фахівців.

Начальник відділу нагляду у будівництві,
котлонагляді, на транспорті та зв’язку

 Володимир Литвинов

Детально про проведення 
медичних оглядів йшлося 
в додатку до журналу № 1 
2010 р.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
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Март
1–4

 Securika Krasnodar 2016
7-я Специализированная выставка
Экспоград Юг (Россия, Краснодар)

Март
14–17

MIPS / Securika 2016 
22-я Московская Международная выставка 
«Охрана, безопасность и противопожарная 
защита»
(Россия, Москва)

Март
16–19

SECURITY EXPO 2016
23-я Международная выставка по безопас-
ности 
Интер Экспо Центр (Болгария, София)

Март
24–26

Спецодежда. Охрана труда 2016
7-я Специализированная выставка
ВДНХ-ЭКСПО (Россия, Уфа)

Март
29–31

Безопасность 2016
23-я Межрегиональная специализированная 
выставка
Городской дворец культуры (Россия, Уфа)

Март–апрель
30-–01

BIPS 2016
Международная специализированная выстав-
ка «Промышленная безопасность, средства 
спасения и противопожарная защита»
Дворец Спорта (Кыргызстан, Бишкек)

Апрель
6–8

ISC WEST 2016
Международная выставка
Sands Expo & Convention Center (США, Лас-
Вегас)

Апрель
18–22

VII Международная выставка по промышлен-
ной безопасности и охране труда 
Всероссийская неделя охраны труда
Главный медиацентр, Олимпийский проспект, 
д. 1  (Россия, Сочи)

Апрель
19–22

SAPE 2016
7-я Международная выставка по промышлен-
ной безопасности и охране труда 
Главный медиацентр (Россия, Сочи)

Апрель
26–28

XIX специализированная выставка-форум 
безопасности
Мир Безопасности. СпасПожТех
(Россия, Волгоград)

Апрель
27–28

KIOSH 2016 
6-я Казахстанская Международная конферен-
ция и выставка по охране труда и промыш-
ленной безопасности
(Казахстан, Астана)

Апрель
26–28

SAWO 2016
Международная выставка, посвященная 
охране труда, спасательной технике и 
оборудованию пожаротушения, крупнейшая 
в  Центральной и Восточной Европе
Poznan International Fair
(Польша, Познань)

Апрель
27–28

KIOSH 2016
6-я Международная конференция и выставка 
по охране труда и промышленной безопас-
ности
ВЦ «Корме» (Казахстан, Астана)

Май
11–13

RETTmobil 2016 
16-я Международная выставка транспор-
та служб спасения, медицины катастроф 
и эвакуации
 (Германия, Фулда)

Май
17–18

«SAPE»
6-я Международная выставка и конференция 
по промышленной безопасности и охране 
труда в энергетике 
(Россия, Сочи)

Май
17–20

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-2016
IX Международный салон обеспечения 
безопасности (Россия, Москва, ВДНХ (ВВЦ), 
павильон № 75)

Май
18–19

IV Международная научно-практическая 
конференция 
«Управление рисками в системах менедж-
мента охраны труда и промышленной 
безопасности»
(Украина, Киев, Гоструда)

Май
24–26

OS+H ASIA 2016
Международная выставка
Suntec Singapore (Сингапур, Сингапур)

Июнь
9–11

Edura 2016
10-я Международная специализированная 
выставка пожарно-спасательной техники
Targi Kielce (Польша, Кельце)

Август
18–20 

SecuTech Expo 2016
Международная выставка технологий без-
опасности
(Вьетнам, Хошимин)

Август–сен-
тябрь
30–01

AFAC powered by INTERSCHUTZ 2016 – 
 выставка и конференция борьбы с пожарами, 
бедствиями и обеспечения общественной 
безопасности 
(Австралия, Брисбен)

Сентябрь
13–15

EuroSafety 2016
Международная выставка новых технологий 
охраны и безопасности 
Tampereen Messu (Финляндия, Тампере)

Сентябрь
14–16

Комплексная безопасность 2016
7-я Всероссийская специализированная 
 выставка по охране и безопасности
(Россия, Ижевск, ВЦ)

Сентябрь
14–16 

OFSEC: охрана и пожарная безопасность - 
2016
Международная выставка
(Султанат Оман, Маскат)

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В 2016 ГОДУ

ВИСТАВКИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ



НА ДОПОМОГУ СПЕЦІАЛІСТУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ12 ВИСТАВКИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Сентябрь
27–29

COS+H 2016 
8-я Международная выставка средств техники 
безопасности и охраны труда 
(Китай, Пекин)

Сентябрь–ок-
тябрь
29–01 

Безопасность. Охрана труда
XVIII специализированная выставка
(Россия, Екатеринбург, МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО»)

Сентябрь
27–30

SECURITY 2016
Международная специализированная выстав-
ка техники безопасности, противопожарной 
защиты 
Messe Essen (Германия, Эссен)

Сентябрь–ок-
тябрь
29–01 

Безопасность. Охрана труда
XVIII специализированная выставка
(Россия, Екатеринбург, МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО»)

Сентябрь–ок-
тябрь
30-02

VI городская выставка «ОХРАНА ТРУДА 
В МОСКВЕ-2015»
(Россия, Москва, Краснопресненская набе-
режная, д.14, ЦВК «Экспоцентр», павильон 
№ 2 (зал 4)

Октябрь
3–7

INTERPROTEC 2016
Международная выставка средств индиви-
дуальной защиты, охраны труда и рабочей 
среды 
Brno Exhibition center (Чехия, Брно)

Октябрь
6–7

Саммит «Безопасность на рабочем месте 
и охрана труда в России и странах СНГ»
(Россия, Санкт-Петербург)

Октябрь
11–13

Безопасность. Охрана. Спасение / Sentex 
2016
Специализированная выставка
(Россия, Нижний Новгород, Нижегородская 
ярмарка, ВК)

Октябрь
11–14

15-й Международный выставочный форум 
«Технологии защиты – 2016» 
(Украина, Киев, МВЦ)

Октябрь
11–14

«ПОЖТЕХ – 2016»
Х Международная специализированная вы-
ставка 
(Украина, Киев, МВЦ)

Октябрь
11–14

«Оружие и безопасность»
Международная специализированная вы-
ставка 
(Украина, Киев, МВЦ)

Октябрь
13–15

StopFire – 2016
Специализированная выставка технологий, 
продукции и услуг для пожарной безопасно-
сти
(Россия, Екатеринбург)

Октябрь
19–21

AMBIENTE LAVORO 2016
Специализированная выставка по охране 
и безопасности
Bologna Exhibition Centre (Италия, Болонья)

Октябрь
21–24 

ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И СРЕДСТВА 
 СПАСЕНИЯ
Специализированная выставка
(Азербайджанская Республика, Баку) 

Октябрь
25–27

Nordic Safety Expo 2016
Выставка средств индивидуальной защиты: 
спецодежда, каски, противогазы, респирато-
ры и многое другое
Stockholm International Fairs (Швеция, 
Стокгольм)

Октябрь
25–27

Skydd - Security, Fire & Rescue 2016
Пожарная безопасность, противопожарное 
оборудование и системы, спасательные 
инструменты и инвентарь, обмундирование, 
специализированный транспорт
Stockholm International Fairs (Швеция 
,Стокгольм)

Ноябрь
8–10

Securika St. Petersburg 2016
Международная выставка технических 
средств охраны и оборудования для обес-
печения безопасности и противопожарной 
защиты 
КВЦ Экспофорум (Россия, Санкт-Петербург)

Ноябрь
8–11

«Экология предприятия 2016»
IV Международная специализированная 
выставка (Украина, Киев, МВЦ)

EXPOPROTECTION/FEU 2016  
Международная выставка по безопасности 
и противопожарным системам
(Франция, Париж)

Ноябрь
15–17

EXPOPROTECTION 2016
Международная выставка управления ри-
сками в области охраны труда и техники без-
опасности 
Paris Nord Villepinte (Франция, Париж)

Ноябрь
22–25

ХV МІЖНАРОДНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ  – 
2016
(Украина, Киев, МВЦ)

Декабрь
1–3

Безопасность. Крым 2016
2-я Специализированная выставка техниче-
ских средств охраны и средств для обеспече-
ния безопасности и противопожарной защиты 
(Ялта, Выставочная площадка гостиницы 
«Ялта-Интурист») 

Декабрь
8–11

«Безопасность и охрана труда–2016»
20-я Международная специализированная 
выставка 
(Россия, Москва, ВВЦ, павильон № 75)
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5.21. Участие в аттестации рабочих мест на 
соответствие нормативно-правовым актам по 
охране труда

Абзац 8 ст. 13 Закона требует от работодателя, 
кроме всего прочего, организации проведения ат-
тестаций рабочих мест на соответствие норматив-
но-правовым актам по охране труда в порядке и сро-
ки, определяемые законодательством, и принятия 
по их итогам мер по устранению опасных и вредных 
для здоровья производственных факторов. Основная 
цель аттестации состоит в урегулировании отноше-
ний между работодателем и наемным лицом в сфере 
реализации права на здоровые и безопасные условия 
труда, льготное пенсионное обеспечение, льготы и 
компенсации за работу в неблагоприятных условиях.

Согласно требованиям Рекомендаций 41, атте-
стации подлежат рабочие места, на которых техно-
логический процесс, оборудование, используемое 
сырье и материалы могут быть потенциальными 
источниками вредных и опасных производственных 
факторов. Аттестация рабочих мест предусматри вает:

– выявление на рабочем месте вредных и опас-
ных производственных факторов и причин их появ-
ления;

– исследования санитарно-гигиенических фак-
торов производственной среды, тяжести и напря-
женности трудового процесса на рабочем месте;

– комплексную оценку факторов производ-
ственной среды и характера труда на соответ-
ствие их требованиям стандартов, санитарных норм 
и правил;

– обоснования отнесения рабочего места к со-
ответствующей категории по вредным условиям 
труда;

– подтверждения (установления) права работ-
ников на льготное пенсионное обеспечение, до-
полнительный отпуск, сокращенный рабочий день, 
другие льготы и компенсации в зависимости от ус-
ловий труда;

– проверку правильности использования спи-
сков производств, работ, профессий, должностей 
и показателей, которые дают право на льготное 
пенсионное обеспечение;

– разрешение споров, которые могут возник-
нуть между юридическими лицами и работника-
ми)относительно условий труда, льгот и компен-
саций;

– разработку комплексных мероприятий по оп-
тимизации уровня гигиены и безопасности, харак-
тера труда и оздоровления работников;

– изучение соответствия условий труда уровню 
развития техники и технологии, усовершенствова-
ние порядка и условий установления и назначения 
льгот и компенсаций.

Только на основании аттестации условия тру-
да или отдельные виды работ могут быть отнесены 
к категории тяжелых (особо тяжелых) и вредных 
(особо вредных). И лишь после присвоения рабо-
чему месту соответствующего статуса работодатель 
вправе предоставлять социально-трудовые льготы 
и гарантии.

Периодичность аттестации устанавливается 
 самим предприятием в коллективном договоре, но 
не реже одного раза в 5 лет.

В состав аттестационной комиссии рекоменду-
ется включать главных специалистов, работников 
отдела кадров, труда и заработной платы, охраны 
труда, органов охраны здоровья предприятия, пред-
ставителей общественных организаций и др.

Специалистов отдела охраны труда рекомендует-
ся включать в состав аттестационной комиссии для:

– уточнения и согласования видов вредных про-
изводственных факторов путем сравнения материа-

СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ТРУДА 
НЕБОЛЬШОГО ПРЕДПРИЯТИЯ*

ПОСОБИЕ
Моисеенко О. В.

ОХОРОНА ПРАЦІ ВІД А ДО ЯОХОРОНА ПРАЦІ ВІД А ДО Я

*Окончание. Начало в № 4–6, 8,10–11 2014 г., № 1, 3, 5, 
10, 12 2015 г., № 1 2016 г.
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лов главного технолога (инженера) и данных актов 
определения категорий работников, которые под-
лежат периодическому медицинскому осмотру;

– комплексной оценки определенных факторов 
производственной среды и характера труда на со-
ответствие их характеристик стандартам безопас-
ности труда, строительным и санитарным нормам 
и правилам;

– определения места проведения определен-
ных видов лабораторных санитарно-гигиенических 
исследований вредных факторов производства на 
рабочих местах;

– участия в составлении фотографии рабочего 
времени во время проведения аттестации;

– заполнения в Картах условий труда раздела IV 
Рекомендаций по улучшению условий труда, их эко-
номического обоснования;

– разработки на основе материалов аттестации 
плана Комплексных мероприятий по улучшению 
состояния условий труда, безопасности, гигиены 
труда и производственной среды.

Таким образом, из вышеизложенного следует, 
что в соответствии с требованиями нормативных 
актов служба охраны труда не организует, не гла-
венствует и не руководит процессом проведения 
аттестации рабочих мест на предприятии, что пы-
таются иногда приписать ей некоторые руководи-
тели и  работодатели. Она лишь участвует в этом 
процессе наряду со многими другими службами 
предприятия, выполняя те свои функции, которые 
предписаны ей ТПоСОТ.

5.22. Участие в работе комиссии по вводу 
в эксплуатацию законченных строительством, 
реконструкцией или техническим перевоо-
ружением объектов, отремонтированного 
оборудования в части соблюдения требований 
охраны труда

Первый абзац ст. 21 Закона требует, чтобы 
производственные строения, сооружения, маши-
ны, механизмы, оборудование, транспортные сред-
ства, вводящиеся в действие после строительства 
(изготовления) или реконструкции, капитального 
ремонта и т.п. (далее – законченные объекты), 
и технологические процессы должны соответство-
вать требованиям нормативно-правовых актов по 
охране труда. А п. 3.12 ТПоСОТ требует от служ-
бы охраны труда участвовать в работе комиссии по 
вводу в эксплуатацию законченных строительством, 
реконструкцией или техническим перевооружением 
объектов, отремонтированного или модернизиро-
ванного оборудования в части соблюдения требо-
ваний охраны (безопасности) труда. Но в последние 
годы произошли существенные, если не сказать – 
коренные, изменения в подходах и методике ввода 
в эксплуатацию законченных объектов, которые не 
могли не отразиться и на функции службы охраны 
труда в этом процессе.

Что касается ввода в эксплуатацию объектов 
именно строительства, то он регламентируется 

в настоящее время в Украине Постановлением 
461, которое предусматривает два варианта этой 
процедуры:

– объекты I – III категории сложности и объекты, 
строительство которых осуществлялось на основании 
строительного паспорта, принимаются в эксплуата-
цию путем регистрации Государственной архитектур-
но-строительной инспекцией (далее – Инспекция) 
поданной заказчиком декларации о готовности объ-
екта к эксплуатации (далее – декларация);

– объекты IV – V категории сложности прини-
маются в эксплуатацию на основании акта готовно-
сти объекта к эксплуатации путем выдачи Инспек-
цией сертификата.

Пункт 9 Постановления 461 требует, чтобы на 
объекте были выполнены все предусмотренные 
проектной документацией работы согласно госу-
дарственным строительным нормам, стандартам 
и правилам, а также смонтировано и испытано обо-
рудование.

На объекте производственного назначения, на 
котором установлено технологическое оборудова-
ние, должны быть проведены пусконаладочные ра-
боты в соответствии с технологическим регламен-
том, предусмотренным проектом строительства, 
созданы безопасные условия для работы производ-
ственного персонала и пребывания людей согласно 
требованиям нормативно-правовых актов по охра-
не труда и промышленной безопасности, пожарной 
и техногенной безопасности, экологических и сани-
тарных норм.

Зарегистрированная декларация или сер-
тификат является основанием для заключения 
договоров о поставке на принятый в эксплуата-
цию объект необходимых ресурсов – воды, газа, 
топлива, электроэнергии, включения данных об 
этом объекте в государственную статистическую 
отчетность и оформления права собственности 
на него.

Так как в данном пособии рассматриваются во-
просы деятельности службы охраны труда неболь-
шого предприятия, то это ограничение оставляет за 
скобками рассмотрения ввода в эксплуатацию объ-
ектов IV и V категории сложности, возводить кото-
рые по силам только более мощным предприятиям*.

* К IV категории сложности относятся: многоэтажные 
(боле 10) жилые дома всех типов и общежития, в том 
числе с помещениями общественного назначения на 
первых этажах; многоэтажные (боле 9) жилые дома 
всех типов с встроенными гаражами; отели I – II разря-
да; музеи и выставочные залы, концертные залы, ки-
нотеатры и видеоцентры; учебные заведения (лицеи, 
гимназии, профессионально-технические училища, 
колледжи, техникумы, институты, консерватории, уни-
верситеты); банки; здания научно-исследовательских 
организаций; лечебные учреждения (больницы, го-
спитали, родильные дома, бальнеологические лечеб-
ницы, грязе- и водолечебницы); санаторно-курортные, 
оздоровительные и учреждения отдыха; спортивные 
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Таким образом, во время ввода в эксплуата-
цию объектов I – III категории сложности Ин-
спекция не выдает ни одного разрешительного 
документа и не проводит проверок объекта на 
предмет соответствия возведенного объекта 
проектной документации, требованиям строи-
тельных норм и стандартов, а форма самой де-
кларации не требует согласования с органами 
государственной власти или самоуправления. В 
соответствии со своим названием этот документ 
носит чисто декларативный характер, а соответ-
ствие возведенного объекта I – III категории 
сложности государственным строительным нор-
мам (особенно относительно надежности и без-
опасности конструкции) полностью находится в 
плоскости добросовестности проектировщика, 
заказчика и генерального подрядчика. 

Постановление 461 не содержит ни одного тре-
бования относительно функции и участия службы 
охраны труда предприятия (заказчика) в процессе 
принятия законченного объекта в эксплуатацию. 
Но автору кажется, что для того, чтобы руководи-
тель предприятия со спокойной совестью подпи-
сал декларацию, ему следует предварительно на-
править на объект специалистов службы охраны 
труда. Они должны составить непредвзятое, ква-
лифицированное и аргументированное мнение о 
соответствии вводимого в эксплуатацию объекта 
и его инфраструктуры существующим нормам и 
требованиям действующих нормативно-правовых 
актов по охране труда и донести его до своего ру-
ководителя. 

Когда речь идет о вводе в эксплуатацию более 
мелкого законченного объекта внутри предприя-
тия, например, отдельных единиц оборудования, 
то процедура естественно упрощается. Но функ-
ция руководителя или специалиста службы охраны 
труда остается прежней – проверить законченный 
объект на его соответствие требованиям и нормам 
нормативно-правовых актов по охране труда.

5.23. Участие в составлении перечней профес-
сий и должностей, в соответствии с которым ра-
ботники должны проходить обязательные предва-
рительные и периодические медицинские осмотры

5.23.1. Статья 17 Закона Украины «Об 
 охране труда»

Обязательным медицинским осмотрам работ-
ников определенных категорий посвящена ст. 17 
Закона. В ней сказано, что работодатель обязан за 
свои средства обеспечить финансирование и орга-
низовать проведение предварительного (при прие-
ме на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров работников, 
занятых на тяжелых работах, работах с вредными 
или опасными условиями труда или таких, где есть 
необходимость в профессиональном отборе, еже-
годного обязательного медицинского осмотра лиц 
в возрасте до 21 года. По результатам периодиче-
ских медицинских осмотров в случае необходимо-
сти работодатель должен обеспечить проведение 
соответствующих оздоровительных мероприятий. 
Он имеет право в установленном порядке привлечь 
работника, уклоняющегося от прохождения обяза-
тельного медицинского осмотра, к дисциплинарной 
ответственности, а также обязан отстранить его от 
работы без сохранения заработной платы. Кроме 
того, работодатель обязан обеспечить за свой счет 
внеочередной медицинский осмотр работников:

– по заявлению работника, если он считает, что 
ухудшение состояния его здоровья связано с усло-
виями труда;

– по своей инициативе, если состояние здоро-
вья работника не позволяет ему выполнять свои 
трудовые обязанности.

За время прохождения медицинского осмотра 
за работниками сохраняется место работы (долж-
ность) и средний заработок.

5.23.2. Некоторые положения «Порядка 
проведения медицинских осмотров работников 
определенных категорий»

Порядок проведения медицинских осмотров ра-
ботников определенных категорий утвержден при-
казом Министерства здравоохранения Украины от 
21.05.2007 № 246 (Порядок № 246). Согласно его 
требованиям, предварительный медицинский ос-
мотр проводится при приеме на работу с целью:

– определения состояния здоровья работника 
и регистрации исходных объективных показателей 
здоровья и возможности выполнения без ухудше-
ния состояния здоровья профессиональных обя-
занностей в условиях действия конкретных вредных 
и опасных факторов производственной среды и тру-
дового процесса;

– выявления профессиональных заболеваний 
(отравлений), которые возникли ранее во время ра-
боты на прежних производствах, и предупреждения 
обусловленных производством профессиональных 
заболеваний (отравлений).

Периодические медицинские осмотры прово-
дятся с целью:

– своевременного выявления ранних призна-
ков острых и хронических профессиональных за-

сооружения (закрытые катки с искусственным льдом, 
плавательные бассейны); дома торговли, универмаги, 
универсамы; речные вокзалы; общественные центры; 
наземные и надземные линии метрополитена как еди-
ные комплексы проектирования. К V категории сложно-
сти относятся: многоэтажные архитектурные жилищные 
(интегрированные) комплексы со сложной объемно-про-
странственной структурой и помещениями общественно-
го назначения; отели высшего разряда; театры, вокзалы 
(железнодорожные, аэропорты, морские); радиоцентры, 
телецентры, телеграф, центры спутниковой связи; храмы 
(церкви, соборы, костелы, синагоги, мечети и т.п.); спор-
тивные центры; подземные линии метрополитена как 
единые комплексы проектирования.
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болеваний (отравлений), общих и производственно 
 обусловленных заболеваний у работников;

– обеспечения динамичного наблюдения со-
стояния здоровья работников в условиях действия 
вредных и опасных производственных факторов 
и трудового процесса;

– решения вопроса о возможности для работ-
ника продолжать работу в условиях действия кон-
кретных вредных и опасных производственных фак-
торов и трудового процесса;

– разработки индивидуальных и групповых 
 лечебно-профилактических и реабилитационных 
мероприятий работникам, отнесенных по результа-
там медицинского осмотра к группе риска;

– проведения соответствующих оздоровитель-
ных мероприятий.

Согласно требованиям п. 2.2 Порядка № 246
учреждения государственной санитарно-эпиде-
миологической службы ежегодно по заявлению 
работодателя (его представителя), при участии 
представителя первичной профсоюзной организа-
ции или уполномоченного работниками лица опре-
деляют категории работников, которые подлежат 
предварительному (периодическим) медицинскому 
осмотру, и до 1 декабря составляют Акт опреде-
ления категорий работников, которые подлежат 
предварительному (периодическим) медицинскому 
осмотру, по форме, указанной в приложении 1 По-
рядка № 246 и в приложении 41 данного пособия. 
В качестве наглядного примера заполнения подоб-
ного акта в приложении 42 приведен Акт опреде-
ления категорий работников, которые подлежат 
предварительному (периодическим) медицинскому 
осмотру, трех подразделений небольшого металло-
обрабатывающего предприятия.

5.23.3. Участие службы охраны труда

В соответствии с требованиями п. 3.12 ТПоСОТ
служба охраны труда предприятия участвует в со-
ставлении перечня профессий и должностей, в со-
ответствии с которым работники должны проходить 
обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, который в Порядке № 246
назван Актом определения категорий работников… 
Специально подчеркиваю: участвует, а не состав-
ляет весь акт от «А» до «Я», как то иногда пытаются 
представить руководители некоторых предприятий! 
Составлять этот акт, на мой взгляд, это дело отде-
ла труда или кадров, в зависимости от структуры 
и распределения обязанностей на конкретном пред-
приятии. От специалистов службы охраны труда по 
этому вопросу необходима помощь лишь в трех сле-
дующих аспектах:

– проследить, чтобы не была пропущена ни 
одна профессия или должность, работники которых 
привлекаются к выполнению тяжелых работ, работ 
с вредными или опасными условиями труда или та-
ких, где есть необходимость в профессиональном 
отборе, а также ни одно лицо в возрасте до 21 года, 
т. е. заполнение столбца 2;

– помочь правильно и в полном объеме отра-
зить в столбцах 4 и 5 акта информацию о названии 
вредных и опасных факторов, о номерах пунктов 
и подпунктов Перечня вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса, при 
работе с которыми обязателен предварительный 
(периодические) медосмотр работников, из прило-
жения 4 Порядка № 246; а также о названии работ 
и о номерах пунктов, подпунктов Перечня работ, 
для выполнения которых обязателен предваритель-
ный (периодические) медосмотр работников, из 
приложения 5 Порядка № 246;

– осуществлять взаимосвязь предприятия с уч-
реждением государственной санитарно-эпидемио-
логической службы на этапе рассмотрения и подпи-
сания указанного акта.

5.23.4. Общие требования проведения пред-
варительного и периодических медицинских 
осмотров работников

Последний абзац п. 3.14 ТПоСОТ предусмат-
ривает еще одну функцию службы охраны тру-
да, связанную с медицинскими осмотрами. Это 
– осуществление контроля за проведением 
предварительных (при приеме на работу) и пе-
риодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров работников, занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными или опас-
ными условиями труда либо таких, где есть не-
обходимость в профессиональном отборе, еже-
годных обязательных медицинских осмотров лиц 
в возрасте до 21 года. Для того чтобы уверенно 
осуществлять эту контрольную функцию, специ-
алисту службы охраны труда необходимо твердо 
знать общие требования к проведению предвари-
тельного и периодических медицинских осмотров 
работников, изложенные во втором разделе По-
рядка № 246. Поэтому далее конспективно из-
ложены наиболее важные из них.

На основе Акта определения категорий работ-
ников, которые подлежат предварительному (пе-
риодическим) медицинскому осмотру, работодатель 
составляет на протяжении месяца в 4 экземплярах 
поименные списки работников, которые подлежат 
периодическим медицинским осмотрам, по фор-
ме, приведенной в приложении 2 Порядка № 246
(или приложении 43 данного пособия), на бумаж-
ном и электронном носителях, согласовывает их 
с санитарно-эпидемиологической станцией. Один 
экземп ляр списка остается на предприятии (у от-
ветственного за организацию медосмотра лица), 
другой – отправляется лечебно-профилактиче-
скому учреждению (далее – ЛПУ), третий – уч-
реждению государственной санитарно-эпидемио-
логической службы, четвертый – рабочему органу 
исполнительной дирекции Фонда.

Во время приема на работу и в случае перево-
да на другую тяжелую работу, работу с вредными 
и опасными условиями труда работодатель должен 
выдать направление на обязательный предвари-
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тельный медицинский осмотр работника по форме, 
указанной в приложении 3 Порядка № 246.

Периодичность проведения медицинских осмот-
ров, специальность врачей, которые принимают 
участие в их проведении, перечень необходимых 
лабораторных, функциональных и других иссле-
дований, медицинские противопоказания допуску 
к выполнению работ, связанные с влиянием произ-
водственных факторов, указаны в Перечне вредных 
и опасных факторов производственной среды и тру-
дового процесса, при работе с которыми обязатель-
ны предварительный (периодические) медицинский 
осмотр работников, приведенном в приложении 4 
Порядка № 246 и в Перечне работ, для выполне-
ния которых является обязательным предваритель-
ный (периодические) медицинский осмотр работни-
ка, приведенном в приложении 5 Порядка № 246.

Периодичность проведения медицинских осмот-
ров в ЛПУ может изменяться учреждением госу-
дарственной санитарно-эпидемиологической служ-
бы, исходя из конкретной санитарно-гигиенической 
и эпидемической ситуации, но не реже одного раза 
в 2 года.

На основе списков работников, подлежащих 
периодическим медосмотрам, ЛПУ составляет 
план-график их проведения, согласовывает его 
с работодателем и учреждением государственной 
санитарно-эпидемиологической службы.

Работодатель издает приказ о проведении мед-
осмотра в согласованные с учреждением здравоох-
ранения сроки. Каждого работника предприятия, 
которому предстоит пройти медосмотр, рекоменду-
ется ознакомить с данным приказом под его личную 
роспись.

Для прохождения медицинского осмотра работ-
ник предъявляет комиссии паспорт или другой до-
кумент, удостоверяющий его особу, и Медицинскую 
карту амбулаторного больного, при предваритель-
ном медосмотре предъявляет направление, выдан-
ное работодателем, согласно установленной форме.

Работники, для которых является обязательным 
первичный и периодические профилактические 
наркологические осмотры, обязаны предоставить 
комиссии сертификат о прохождении профилакти-
ческого наркологического осмотра согласно Поста-
новлению 1238.

Работники, для которых является обязательным 
предварительный и периодический психиатриче-
ский осмотры, обязаны предоставить комиссии, 
которая проводит медицинский осмотр, справку 
о прохождении предварительного (периодического) 
психиатрического осмотра согласно Постановле-
нию 1465.

Работники, занятые на работах, требующих 
профессионального отбора, обязаны предоставить 
комиссии, которая проводит медицинский осмотр, 
заключение психофизиологической экспертизы.

Работники транспортных средств проходят 
предварительный (периодические) медицинские ос-
мотры как работники, занятые на тяжелых работах, 
работах с вредными и опасными условиями труда, 

с учетом специфики деятельности, вредных и опас-
ных факторов производственной среды и трудового 
процесса, кроме тех, которые подлежат осмотрам 
согласно Приказу 124/345.

Комиссия фиксирует заключение о состоянии 
здоровья работника, проходившего медицинский 
осмотр, в Карточке работника, который подлежит 
предварительному (периодическим) медицинскому 
осмотру (далее – Карточка работника) по форме, 
приведенной в приложении 7 Порядка № 246 и 
в медицинской карточке амбулаторного больного. 
На основании Карточки работника комиссия выда-
ет работнику Медицинскую справку о прохождении 
предварительного (периодических) медицинского 
осмотра работника по форме, приведенной в при-
ложении 8 Порядка № 246.

По результатам периодических медицинских 
осмотров (в течение месяца после их заверше-
ния) комиссия оформляет Заключительный акт 
по результатам периодического медицинского 
осмотра работников (далее – Заключительный 
акт) по форме, указанной в приложении 9 По-
рядка № 246, который составляется в 6 экзем-
плярах. Один экземпляр остается в ЛПУ, кото-
рое проводило медицинский осмотр, остальные 
предоставляются работодателю, представителю 
профсоюзной организации или уполномоченному 
работниками лицу, профпатологу, учреждению 
государственной санитарно-эпидемиологической 
службы, рабочему органу исполнительной дирек-
ции Фонда.

В Заключительном акте комиссия перечисляет 
комплекс оздоровительных и санитарно-эпидеми-
ологических мероприятий, которые следует выпол-
нить на предприятии. Работодателю вместе с пред-
ставителями профсоюзной организации  необходимо 
приложить максимальные усилия для исполнения 
предписаний и рекомендаций комиссии.

5.23.5. Кто на предприятии должен отвечать 
за организацию медосмотра?

Таковы основные вехи и требования к прове-
дению медосмотров. Осталось лишь ответить на 
один немаловажный вопрос: кому на предприятии 
работодатель должен поручить организацию про-
ведения медицинского осмотра, кого он должен 
назначить лицом, ответственным за организацию 
медосмотра? К сожалению, нормативные докумен-
ты не дают прямого ответа на этот вопрос. Многие 
руководители пытаются свалить всю эту проблему 
медосмотра на плечи службы охраны труда. Считаю 
это совершенно неверным! Поэтому привожу ниже 
четыре пункта своей аргументации.

1. В ст. 15 Закона сказано: «…работодатель соз-
дает службу охраны труда в соответствии с Типовым 
положением…». Именно ТПоСОТ регламентирует 
основные задачи и функции службы охраны труда,
в частности такую: «Контроль за соблюдением ра-
ботниками требований законов и других норматив-
но-правовых актов по охране труда…». Естествен-
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но, что решая эту задачу, сама служба охраны труда 
должна функционировать в строгом соответствии 
с требованиями нормативно-правовых актов по 
охране труда и ТПоСОТ. Раздел 3 последнего пред-
усматривает для службы охраны труда только две, 
описанные выше, функции, связанные с медосмот-
рами работников (участие в составлении перечней 
профессий и должностей и контроль за проведени-
ем медицинских осмотров).

2. Аналогичный подход к определению функций 
службы охраны труда относительно медицинских 
осмотров содержится в квалификационной харак-
теристике руководителя службы охраны труда – 
начальника отдела охраны труда в Справочнике. 
Среди задач и обязанностей этого руководителя 
указаны следующие:

– «Оказывает методическую помощь руково-
дителям подразделений предприятия в составлении 
списков профессий и должностей, в соответствии с 
которыми работники обязаны проходить обязатель-
ный предварительный и периодические медицин-
ские осмотры…»;

– «…требует отстранения от работы лиц, кото-
рые не прошли медицинский осмотр…».

Из сказанного выше следует, что неправомоч-
но и нелогично возлагать на службу охраны труда 
организацию проведения медицинских осмотров. 
Не должна и не может служба организовывать то, 
что ей поручено контролировать. Это будет про-
тиворечить требованию п. 5.5 ТПоСОТ о запрете 
привлекать работников службы охраны труда к вы-
полнению функций, не предусмотренных Законом 
и настоящим ТПоСОТ.

Теперь, опираясь на положения нормативных 
документов, попытаемся определить, какая служба 
на предприятии должна заниматься организацией 
медицинских осмотров. 

3. Некоторые подсказки содержит текст и при-
ложения Порядка № 246. Медицинский осмотр 
проводится согласно согласованному и утвержден-
ному в установленном порядке Списку работников, 
подлежащих периодическим медицинским осмо-
трам (приложении 2 Порядка № 246). Этот список 
состоит из следующих граф, заполняемых на пред-
приятии:

– Табельный номер
– Цех, участок
– Фамилия, имя, отчество
– Пол
–Дата и год рождения
– Профессия (должность) по ДК 003:2010. 
–Стаж работы в данных условиях
– Дата последнего медосмотра
– Название вредных и опасных факторов и но-

мер пункта и подпункта в Перечне вредных и опас-
ных факторов производственной среды и трудового 
процесса, при работе с которыми обязателен пред-
варительный (периодические) медицинский осмотр 
работников

– Название работ и номер пункта и подпункта 
Перечня работ, для выполнения которых обязате-

лен предварительный (периодические) медицин-
ский осмотр работников.

Легко заметить, что указанный список граф 
содержит ту информацию, которой на предпри-
ятии прежде всего владеет служба персонала, 
кадров. По определению именно она организует 
подбор и рациональную расстановку персонала 
в соответствии со специальностью и квалифи-
кацией с учетом состояния здоровья работников. 
Она должна владеть всей информацией о нали-
чии вредных и опасных производственных факто-
рах на каждом рабочем месте, зафиксированной 
в Картах условий труда и итоговой документации 
проведения аттестации рабочих мест, чтобы еще 
на этапе заключения трудового договора от лица 
работодателя проинформировать работника 
под роспись об условиях труда и о наличии этих 
факторов на его рабочем месте, а также о воз-
можных последствиях их влияния на здоровье и 
о правах работника на льготы и компенсации за 
работу в таких условиях в соответствии с зако-
нодательством и коллективным договором (ст. 
29 КЗоТ Украины и ст. 5 Закона). Кроме того, 
данный список составляется на основе согласо-
ванного и утвержденного в установленном по-
рядке Акта определения категорий работников, 
которые подлежат предварительному (периоди-
ческим) медицинскому осмотру, который уже со-
держит сведения о соответствии каждой профес-
сии (должности) информации из двух последних, 
перечисленных выше, граф.

Медицинские осмотры, предусмотренные 
ст. 169  КЗоТ и ст. 17 Закона, проводятся с целью 
определения возможности выполнения без ухудше-
ния состояния здоровья профессиональных обязан-
ностей работника на каждом рабочем месте. А про-
фессиональные обязанности – это, безусловно, 
сфера интересов службы кадров.

4. Согласно п. 2.16 Порядка № 246 Карточка 
работника, который подлежит предварительному 
(периодическому) медицинскому осмотру (далее – 
Карточка) хранится у медицинского работника или 
в отделе кадров на предприятии. Карточка явля-
ется дополнением к трудовой книжке и заверяет-
ся печатью отдела кадров, а ее копия хранится на 
предприятии в течение 15 лет после увольнения 
работника.

Из всего вышеизложенного объективно следует, 
что организацию работы по направлению работ-
ников предприятия на прохождение медицинско-
го осмотра целесообразно и правильно поручать 
работникам службы персонала, кадров.

5.24. Участие в работе комиссии по проверке 
знаний по вопросам охраны труда

Обучению по вопросам охраны труда посвя-
щена ст. 18 Закона. В ней сказано, что порядок 
проведения обучения и проверки знаний долж-
ностных лиц по вопросам охраны труда опреде-
ляется ТПоППО.
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Не допускаются к работе работники, в том 
числе должностные лица, не прошедшие обуче-
ние, инструктаж и проверку знаний по вопросам 
охраны труда. В случае выявления у работников, 
в том числе у должностных лиц, неудовлетвори-
тельных знаний по вопросам охраны труда они 
должны в месячный срок пройти повторное обу-
чение и проверку знаний.

Согласно требованиям п. 3.10 ТПоППО про-
верка знаний работников по вопросам охраны 
труда на предприятии осуществляется комиссией 
по проверке знаний по вопросам охраны труда 
(далее – комиссия) предприятия, состав кото-
рой утверждается приказом руководителя. Пред-
седателем комиссии назначается руководитель 
предприятия или его заместитель, в служебные 
обязанности которого входит организация рабо-
ты по охране труда, а в случае создания комиссий 
в отдельных структурных подразделениях их воз-
главляет руководитель соответствующего под-
разделения или его заместитель.

В состав комиссии предприятия входят специ-
алисты службы охраны труда, представители 
юридической, производственных, технических 
служб, представитель профсоюза или уполномо-
ченное наемными работниками лицо по вопро-
сам охраны труда. В состав комиссии предприя-
тия могут входить страховые эксперты по охране 
труда соответствующего рабочего органа испол-
нительной дирекции Фонда социального стра-
хования от несчастных случаев и преподаватели 
охраны труда, которые проводили обучение.

Участие представителя специально уполно-
моченного центрального органа исполнительной 
власти по надзору за охраной труда или его тер-
риториального управления в составе комиссии 
обязательно только во время первичной проверки 
знаний по вопросам охраны труда у работников, 
которые привлекаются к выполнению работ по-
вышенной опасности.

Комиссия считается правомочной, если в ее 
 состав входит не менее 3 лиц.

Специалистам службы охраны труда, участву-
ющим в работе комиссии по проверке знаний по 
вопросам охраны труда, следует помнить о двух 
важных моментах:

– с одной стороны, проверка знаний работни-
ков по вопросам охраны труда проводится по тем 
нормативно-правовым актам по охране труда, 
соблюдение которых входит в их функциональ-

ные обязанности (другими словами, спрашивать 
у них следует не все что угодно из области охраны 
труда, а только то, что они должны знать исходя 
из своих функциональных обязанностей);

– с другой, лица, которые совмещают рофес-
сии, проходят обучение, инструктаж и проверку 
знаний по вопросам охраны труда как по их ос-
новным профессиям, так и по профессиям по со-
вместительству. 

Еще одна тема работы специалистов службы 
охраны труда как членов комиссии по провер-
ке знаний – это составление перечня вопросов 
для проверки знаний по вопросам охраны труда 
(п. 3.12 ТПоППО).

Кроме того, уже не в качестве членов комиссии, а 
как эксперты по охране труда, специалисты службы 
охраны труда при их желании могут привлекаться и к 
другим видам работ, связанным с процессом обуче-
ния по вопросам охраны труда. Например, выступать 
в роли преподавателей или принимать активное уча-
стие в разработке учебных планов и программ специ-
ального обучения, проводимого на предприятии.

6. Заключение

Как человек здравомыслящий, реалист и вче-
рашний производственник, автор этого пособия 
прекрасно представляет, что не смог в его рам-
ках коснуться значительной доли тех тем и прак-
тических вопросов, с которыми сталкивается 
служба охраны труда предприятия. Возможно, 
некоторые из читателей будут разочарованы, не 
найдя в пособии ответа на тот конкретный и зло-
бодневный вопрос, который интересует сегодня 
именно их. Но невозможно в рамках лаконичного 
пособия полностью охватить весьма разнообраз-
ные аспекты деятельности службы охраны труда 
предприятия. Автор лишь попытался наметить 
основные направления работы службы охраны 
труда и посоветовать, с чего стоит начинать.

А далее?... Далее все в Ваших руках, уважа-
емые коллеги! Человек ищущий, научившийся 
формулировать и задавать вопросы, со временем 
научится и находить на них ответы. Как говорит-
ся: не бойся дороги, были б кони здоровы.

Автор заранее благодарен тем читателям, ко-
торые возьмут на себя труд высказать свои заме-
чания, пожелания и предложения относительно 
содержания пособия.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Просимо надсилати запитання 
до редакції у зручний для Вас 
спосіб за вказаною адресою. 
Ваші запитання розглянуть 
компетентні фахівці, а їхні від-
повіді будуть опубліковані на 
сторінках додатка.

Адреса 
для письмової кореспонденції: 

Державне підприємство 
«Редакція журналу
 «Охорона праці», 

вул. Попудренка, 10/1, 
м. Київ, 02100.

Електронна пошта: 
dnopop@gmail.com

Під час оформлення 
запитань та їх 

надсилання до редакції 
поштою або на 

електронну адресу 
просимо дотримуватися 
вимог статті 5 Закону 
України «Про звернення 

громадян».
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Приложение 41

Додаток 1
до п. 2.2 Порядку проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій

 
АКТ

визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду

________________________________________________________
(найменування підприємства, відомча належність) 

від «___» ____________ 201 р.

Лікарем з гігієни праці _______________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________________________________________________
                                                                        (назва закладу державної санепідслужби)
за участю роботодавця _____________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)
та представника профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи
______________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)
визначено категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду 
в  201_ році.
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УСЬОГО

Лікар з гігієни праці

М. П. 

__________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Роботодавець

М. П. 

__________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Представник профспілкової
організації (уповноважена 
особа)

__________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
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Приложение 42

АКТ
определения категорий работников, которые подлежат предварительному

(периодическим) медицинскому осмотру

(небольшое металлообрабатывающее предприятие)
(Наименование предприятия, ведомственная принадлежность)

от ……….. 201….г.

Врачом по гигиене труда  ________________________…………………………………..            _             
                                                                               (фамилия, имя, отчество)                                                                      
________________________……………………… рай СЭС г. ……………..________________________

(название учреждения санэпидслужбы)

при участии работодателя________………………………….  и представителя профсоюзной организации 
 (фамилия, имя, отчество)

_________________________…………………………………….._________________________________
 (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                        

определены категории работников, которые подлежат предварительному (периодическим) медицинскому 
осмотру в 201…. году.
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периодических мед.
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ле
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1 2 3 4 5 6 7
Цех № 4

1 Слесарь механосбо-
рочных работ –

Промышленные аэрозоли 
фиброгенного действия 
(кремния диоксид) – п. 3.2   
Сварочные аэрозоли 
(марганец) – п. 3.9.2 
Производственный шум 
(81 дБа) – п. 5.4
Тепловое излучение – п. 5.10
Локальная вибрация – п. 3.1  

Работы на механи-
ческом  оборудова-
нии (станках, штам-
повочных прессах 
и  т. п.) –  п. 11

–

2
Слесарь механосбо-
рочных работ – Производственный шум 

(81 дБа) –п. 5.4
– –

3 Слесарь механосбо-
рочных работ – Производственный шум 

(81 дБа) – п. 5.4

Работы на механи-
ческом  оборудова-
нии (станках, штам-
повочных прессах 
и  т. п.) –  п. 11

–
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1 2 3 4 5 6 7

4 Электрогазосвар-
щик –

Промышленные аэрозоли 
фиброгенного действия 
(кремния диоксид) – п. 3.2   
Сварочные аэрозоли  (мар-
ганец) – п. 3.9.2 
Производственный шум 
(82 дБа) – п. 5.4
Тепловое излучение – 
п. 5.10

Работы, связанные 
с обслуживанием 
сосудов, работаю-
щих под давлени-
ем  – п. 5

– –

5 Фрезеровщик –
Производственный шум 
(82 дБа) – п. 5.4

Работы на механи-
ческом оборудо-
вании (фрезерных 
станках) – п. 11

–

6 Токарь –
Производственный шум 
(82 дБа) – п. 5.4

Работы на механи-
ческом  оборудо-
вании (токарных 
станках) – п. 11

– –

7 Токарь-расточник –
Производственный шум 
(82 дБа) – п. 5.4

Работы на механи-
ческом  оборудова-
нии (токарно-рас-
точных станках) – 
п. 11

–

8 Строгальщик –
Производственный шум 
(82 дБа) – п. 5.4

Работы на механи-
ческом  оборудова-
нии (строгальных 
станках) – п. 11

–

9 Заточник –

Промышленные аэрозоли 
фиброгенного действия 
(электрокорунд) – п. 3.2   
Производственный шум 
(82 дБа) – п. 5.4

Работы на механи-
ческом оборудо-
вании (заточных 
станках) –  п. 11

–

10 Шлифовщик – Производственный шум 
(82 дБа) – п. 5.4

Работы на механи-
ческом оборудова-
нии – п. 11

–

11 Машинист мостово-
го крана – Общая вибрация –  п. 5.3.2

Работы, связанные 
с подъемом  на вы-
соту, обслуживание
подъемных меха-
низмов –  п. 1
Работа  машиниста  
крана – п. 1.1

– –

12 Слесарь-электро-
монтажник –

Оперативное об-
служивание  и ре-
монт действующих 
электроустановок 
напряжением 127 В 
и выше переменно-
го тока – п. 2

– –

13

Электромеханик по 
средствам автома-
тики и приборам 
технологического 
оборудования

–

Оперативное об-
служивание  и ре-
монт действующих 
электроустановок 
напряжением 127 В 
и выше переменно-
го тока – п. 2

–

1 2 3 4 5 6 7
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14 Слесарь-ремонтник – Производственный шум 
(82 дБа) – п. 5.4

Работы на механи-
ческом оборудова-
нии – п. 11
Работы, связанные 
с обслуживанием 
сосудов, работаю-
щих под давлени-
ем – п. 5
Работа на высоте – 
п. 1

–

15

Электромонтер по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообо-
рудования

–

Оперативное об-
служивание и ре-
монт действующих 
электроустановок 
напряжением 127 В 
и выше переменно-
го тока – п. 2
Работа на высоте – 
п. 1

–

16 Маляр –

Углеводороды ароматиче-
ские (сольвент нефти) –
п. 1.35
Производственный шум 
(81 дБа) –  п. 5.4

– –

Конструкторский и технологические отделы

17

Ведущий инже-
нер-конструктор,
инженер-конструк-
тор, инженер-
технолог

–

Зрительно-напряженные 
работы, связанные с не-
прерывным слежением за 
экраном видеотерминалов 
(дисплеев) – п. 6.2.3

– –

ВСЕГО – – – 

Врач по гигиене труда      ……………………………                  ………………….
                                                                            (фамилия, имя, отчество)                       (подпись)                                                     
               М. П.

Работодатель                      ……………………………                  ………………….
                                                                            (фамилия, имя, отчество)                       (подпись)                                                     
               М. П.

Представитель профсоюзной организации      ……………………………                  ………………….
                                                                            (фамилия, имя, отчество)                       (подпись)                                                     
               М. П.
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№ п/п

Табельный №

Фамилия,
имя,

отчество

Пол (м/ж)

Дата и год
рождения

Профессия
По ДК 003:

2010

Стаж работы в даных 
услов. (год)

Дата последнего
медосмотра

Название вредных 
и  опасных факторов 

№ п.п./п. Перечня  
вред.   опасных фак-

торов производст. 
среды и  труд. про-
цесса, при работе с 
котор. обязателен 

предв. (период.) мед-
осмотр работников 

(приложение 4)

Название работ и № 
п., п./п. Перечня ра-
бот, для  выполнения 
которых обязателен 

предв. (период.) мед-
осмотр работников

(приложение 5)
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯНОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ISO (International Organization for Standardization – 
Международная Организация по Стандартизации) яв-
ляется всемирной федерацией национальных органов 
по стандартизации (органов–членов ISO). Работа над 
подготовкой Международных Стандартов выполняет-
ся, как правило, техническим комитетом ISO. Каждый 
орган – член ISO, заинтересованный в цели, для ко-
торой был создан технический комитет, имеет право 
быть представленным в данном комитете. Междуна-
родные организации, правительственные и неправи-
тельственные, поддерживающие связь с ISO, также 
принимают участие в работе. ISO также тесно сотруд-
ничает с Международной Электротехнической Комис-
сией (IEC), ведется совместная работа по всем вопро-
сам электротехнической стандартизации.

Процедуры, использованные при разработке 
этого документа и предназначенные для дальней-
шей поддержки, описаны в Директивах ISO/IEC, 
Часть 1. В частности, должны быть указаны различ-
ные критерии утверждения, необходимые для раз-
личных типов документов ISO. Настоящий документ 
был разработан в соответствии с правилами, изло-
женными в Директивах ISO/IEC, Часть 2 (см. www.
iso.org/directives). 

Особое внимание уделено тому, что некоторые эле-
менты данного документа могут являться предметом 
патентных прав. ISO не должна нести ответственность 
за идентификацию какого-либо или всех подобных 
патентных прав. Детали, касающиеся любых патент-
ных прав, установленные в ходе разработки докумен-
та, должны быть указаны в разделе Введение и/или 
в листе патентных деклараций ISO (см. www.iso.org/
patents).

Все торговые марки, упомянутые в настоящем 
 документе, приведены для удобства пользователей 
и не означают рекомендации. 

Для разъяснения значений, используемых ISO 
специфических терминов и выражений, связанных 
с оценкой соответствия, равно как и информации о  со-
блюдении ISO принципов соглашения Всемирной 
 Торговой Организации (ВТО) по техническим барь-
ерам в торговле (ТБТ), см. по следующей ссылке: 
www.iso.org/iso/foreword.html. 

За настоящий документ отвечает Технический 
 Комитет ISO/TC 176, Менеджмент качества и обес-
печение качества, Подкомитет SC 1, Концепции и тер-
минология. 

Эта четвертая редакция отменяет и заменяет тре-
тью редакцию (ISO 9000:2005), которая была подверг-
нута техническому пересмотру.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Международный Стандарт содержит 
основные понятия, принципы и терминологию систем 
менеджмента качества (СМК), а также основные по-
ложения для других стандартов на СМК. Настоящий 
Международный Стандарт призван помочь в пони-
мании основных понятий, принципов и терминологии 
менеджмента качества для того, чтобы более резуль-
тативно и эффективно внедрить СМК и реализовать 
потенциал других стандартов на СМК. 

Настоящий Международный Стандарт представ-
ляет четко определенную СМК на основе структуры, 
которая объединяет основные понятия, принципы, 
процессы и ресурсы, связанные с качеством, для того, 
чтобы помочь организациям достичь их целей. Он при-
меним ко всем организациям, вне зависимости от их 
размера, сложности или бизнес-модели. Его цель на-

*Неофициальный перевод международного стандарта 
К статьям В. Цопы «Безопасность и качество в системах менеджмента» и Н. Данько, О. Глуховой  «Качество+экология. Новый формат», 
напечатанных в этом номере журнала

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ
ISO 9000

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА –
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СЛОВАРЬ

Systèmes de management de la qualité –
 Principes essentiels et vocabulaire

Четвертая редакция*

2015-09-15
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правлена на повышение осведомленности организа-
ции об ее обязательствах и приверженности удовлет-
ворению потребностей и ожиданий их потребностей 
и  ожидании потребителей и заинтересованных сторон, 
а также достижении удовлетворенности ее продукцией 
и услугами. 

В настоящем Международном Стандарте из-
ложены семь принципов менеджмента качества, 
реализующие основополагающие понятия, опи-
санные в разделе 2.2. В разделе 2.3 для каждо-
го принципа менеджмента качества приведены 
«Описание», описывающее этот принцип, «По-
яснение», объясняющее, почему организация 
должна придерживаться этого принципа, «Ос-
новные преимущества», относящиеся к принци-
пу, «Возможные действия», которые организация 
может предпринять для применения этого прин-
ципа. 

Настоящий Международный Стандарт содержит 
термины и определения, которые применяются во 
всех стандартах в области менеджмента качества 
и стандартах на СМК, разработанные техническим 
комитетом ИСО/ТК 176, а также в других отрас-
левых стандартах на СМК на основе стандартов на 
СМК на момент публикации. Термины и опреде-
ления расположены в порядке, определяемом кон-
цепцией, их список в алфавитном порядке приведен 
в конце настоящего стандарта. Приложение A содер-
жит комплекс диаграмм систем понятий, который их 
упорядочивает.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации по некоторым ча-
сто используемым словам в стандартах на СМК, раз-
работанные ИСО/ТК 176, имеющих установленное 
словарем значение, приведены в глоссарии, доступном 
по ссылке http://www.iso.org/iso/03_terminology_
used_in_iso_9000_family.pdf

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Международный Стандарт устанавли-
вает основные понятия и принципы менеджмента ка-
чества, которые могут испозоваться: 

– организациями, стремящимися к устойчивому 
успеху посредством внедрения системы менеджмента 
качества; 

– потребителями, которые хотят быть уверенны-
ми в способности организации поставлять требуемые 
продукты и услуги, соответствующие их требованиям; 

– организациями, которые хотят быть уверенны-
ми в своей цепочке поставок в том, что их требования 
к продуктам и услугам будут выполнены поставщи-
ками; 

– организациями и заинтересованными сторона-
ми, стремящимися к улучшению взаимодействия че-
рез общее понимание  терминологии, используемой 
в менедж менте качества; 

– организациями, осуществляющими оценку соот-
ветствия требованиям Стандарта ISO 9001; 

– поставщиками, которые проводят обучение, 
оценку или консультирование в области менеджмента 
качества; 

– разработчиками соответствующихстандартов. 

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные понятия и принципы менеджмента каче-
ства, описанные в настоящем Международном Стандар-
те, предоставляют организациям возможность отвечать 
на вызовы окружающей среды, сильно отличающиеся от 
тех, что были несколько десятилетий назад. Среда, в ко-
торой работает организация сегодня, характеризуется 
ускоренными изменениями, глобализацией рынков и по-
явлением знаний в качестве основного ресурса. Влияние 
качества выходит за рамки удовлетворенности потреби-
теля: оно также оказывает непосредственное влияние на 
репутацию организации. 

Общество становится более образованным и тре-
бовательным, повышая влияние заинтересованных 
сторон. Настоящий Стандарт позволяет воспринимать 
организацию в более широком смысле, предоставляя 
для этого основные понятия и принципы, которые 
должны быть использованы при разработке системы 
менеджмента качества (СМК).

Все основные понятия, принципы и их взаимосвязи 
должны рассматриваться в целом, а не изолированно 
друг от друга. Ни одно понятие или принцип не явля-
ется более важным. В любое время важно достижение 
правильного баланса при их применении.

  
2.2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.2.1 Качество 
Организации, ориентированные на качество, поощ-

ряют культуру, которая находит свое выражение в по-
ведении, стиле мышления, действиях и процессах, на-
целенных на создание ценности через удовлетворение 
потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

Качество продуктов и услуг организации определяет-
ся способностью удовлетворить потребителей, а также 
преднамеренным или непреднамеренным влиянием на 
другие заинтересованные стороны. 

Качество продуктов и услуг включает в себя не только 
выполнением функций в соответствии с назначением, но 
также восприятие их ценности и выгоду для потребителя. 

2.2.2 Система менеджмента качества 
СМК включает в себя действия, посредством ко-

торых организация устанавливает свои цели и опреде-
ляет процессы и ресурсы, требуемые для достижения 
желаемых результатов. 

СМК управляет взаимодействующими процессами 
и ресурсами, требуемыми для обеспечения ценности 
и реализации результатов для соответствующих заин-
тересованных сторон. 

СМК позволяет высшему руководству оптимизиро-
вать использование ресурсов с учетом краткосрочных 
и долгосрочных последствий принимаемых решений. 

СМК обеспечивает средства определения дей-
ствий для идентификации действий в отношении 
преднамеренных или непреднамеренных послед-
ствий в предоставлении продукции и услуг. 

2.2.3 Контекст организации 
Понимание контекста организации – это процесс. 

Этот процесс определяет факторы, которые влияют на 
намерения организации, ее цели и устойчивость. При 
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этом учитывают внутренние факторы, такие как цен-
ности, культура знания и результаты деятельности 
организации. В этом процессе учитываются также 
такие внешние факторы, как правовые, технологиче-
ские, культурные, социальные, экономические усло-
вия, сфера конкуренции и рынка. Примерами того, 
как может быть выражено предназначение организа-
ции, являются ее видение, миссия, политики и цели. 

2.2.4 Заинтересованные стороны 
Концепция заинтересованных сторон выходит за 

рамки ориентации  потребителя. Важно учитывать 
все заинтересованные стороны. 

Частью процесса понимания контекста организа-
ции является идентификация ее заинтересованных 
сторон. Значимые заинтересованные стороны – это 
те, с которыми связан существенный риск для устой-
чивости организации, если их потребности и ожида-
ния не будут удовлетворены. Организации определя-
ют, какие результаты необходимо получить для этих 
заинтересованных сторон для снижения этого риска. 

Организации изучают информацию от соответству-
ющих заинтересованных сторон с тем, чтобы лучше 
понимать свою цель и тем самым определять, какую 
продукцию или результаты они должны поставлять этим 
заинтересованным сторонам и обществу в целом. 

Организации стараются заинтересовать и сохра-
нять сотрудничество с заинтересованными сторона-
ми, от которых зависит их успех.

2.2.5 Поддержка 
2.2.5.1 Общие положения 
Поддержка СМК высшим руководством и вовле-

ченность персонала позволяют: 
– обеспечивать достаточное количество человече-

ских и иных ресурсов; 
– проводить мониторинг процессов и результатов; 
– выявлять и оценивать риски и возможности; 
– предпринимать соответствующие действия. 
Ответственное приобретение, развертывание, 

 поддержание, увеличение и распределение ресурсов 
способствует  достижению целей организации. 

2.2.5.2 Персонал 
Люди – один из самых важных ресурсов организа-

ции. Результат деятельности организации зависит от 
того, как люди действуют в рамках системы, в которой 
они работают. 

В рамках организации персонал становится во-
влеченным и действует согласованно в случае общего 
понимания политики в области качества и результатов, 
которых хочет добиться организация. 

2.2.5.3 Компетентность
Система менеджмента качества наиболее резуль-

тативна, когда все сотрудники понимают и применяют 
на практике свои навыки, умения, знания и опыт, необ-
ходимые для их осуществления и выполнения. Ответ-
ственность высшего руководства состоит в том, чтобы 
давать возможность персоналу развивать свои необхо-
димые компетенции. 

2.2.5.4 Осведомленность 
Осведомленность присутствует, когда работники 

понимают свои обязанности и то, как их действия спо-
собствуею достижению целей организации. 

2.2.5.5 Коммуникации 
Запланированные и результативные внутренние 

(т.е. в пределах организации) и внешние (т.е. со значи-

мыми заинтересованными сторонами) коммуникации 
расширяют вовлеченность людей и улучшают пони-
мание: 

– контекста организации; 
– потребностей и ожиданий потребителей и иных 

заинтересованных сторон; 
– СМК. 

2.3 ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

2.3.1 Ориентация на потребителя 
2.3.1.1 Описание 
Основной фокус в менеджменте качества делается 

на выполнение требований потребителей и стремле-
ние превзойти их  ожидания. 

2.3.1.2 Пояснение 
Устойчивый успех достигается, когда организация 

завоевывает и сохраняет доверие потребителей и дру-
гих заинтересованных сторон. Каждый аспект взаимо-
действия с потребителем дает возможность повысить 
создаваемую для него ценность. Понимание настоя-
щих и будущих потребностей потребителей и других 
заинтересованных сторон способствует устойчивому 
успеху организации. 

2.3.1.3 Основные преимущества 
К потенциальным основным преимуществам отно-

сятся: 
– увеличение ценности для потребителей; 
– повышение удовлетворенности потребителей; 
– повышение лояльности потребителей; 
– возросшее число повторных сделок; 
– улучшение репутации организации; 
– расширение клиентской базы; 
– рост доходов и увеличение доли рынка. 
2.3.1.4 Возможные действия 
Возможные действия включают: 
– определение непосредственных и косвенных 

 потребителей, получающих ценность от организации; 
– определение настоящих и будущих потребностей 

и ожиданий потребителей; 
– соотнесение целей организации с потребностями 

и ожиданиями потребителей; 
– доведение  потребностей и ожиданий потребите-

лей до работников организации; 
– планирование, проектирование, разработка, 

производство, поставка и обслуживание продукции 
и предоставление услуг для удовлетворения потребно-
стией и ожиданий потребителей; 

– мониторинг и измерение удовлетворенности по-
требителя и выполнение соответствующих действий; 

– определение и выполнение действий в отноше-
нии потребностей и ожиданий заинтересованных сто-
рон, которые могут оказывать влияние на удовлетво-
ренность потребителя; 

– активный менеджмент взаимоотношений с по-
требителями для достижения устойчивого успеха. 

2.3.2 Лидерство 
2.3.2.1 Описание 
Лидеры на всех уровнях обеспечивают единство 

цели и направления развития и создают условия, при 
которых работники взаимодействуют для достижения 
целей организации в области качества. 

2.3.2.2 Пояснение 
Обеспечение единства цели и направления раз-

вития, а также вовлеченности персонала позволяет 
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 организации обеспечить согласованность ее страте-
гии, политик, процессов и ресурсов для достижения 
целей. 

2.3.2.3 Основные преимущества 
К потенциальным основным преимуществам отно-

сятся: 
– повышение результативности и эффективно-

сти в достижении целей организации в области ка-
чества; 

– лучшая координация процессов организации; 
– улучшенные коммуникации между уровня-

ми и  функциями организации; 
– развитие и совершенствование способности 

 организации и ее персонала достигать желаемых 
 результатов. 

2.3.2.4 Возможные действия 
Возможные действия включают: 
– доведение до всех в организации ее миссии, виде-

ния, стратегии, политик и процессов; 
– создание и поддержание общих ценностей, спра-

ведливость и следование этическим принципам на всех 
уровнях организации; 

– создание атмосферы доверия и единения; 
– поощрение во всей организации приверженно-

сти качеству; 
– обеспечение того, что лидеры на всех уровнях 

 являются положительным примером для сотрудников 
организации; 

– предоставление сотрудникам необходимых 
 ресурсов, подготовки и полномочий для действий 
в рамках установленной ответственности; 

– признание и поощрение вклада персонала. 
2.3.3 Вовлечение персонала 
2.3.3.1 Описание 
Компетентные, полномочные и вовлеченные люди 

на всех уровнях организации являются существенным 
условием повышения способности организации созда-
вать ценность. 

2.3.3.2 Пояснение 
Для результативного и эффективного управле-

ния организацией важно вовлечь всех людей на всех 
уровнях, уважая при этом их индивидуальность. При-
знание, наделение полномочиями и расширение ком-
петенций облегчают вовлечение людей в достижение 
целей  организации в области качества. 

2.3.3.3 Основные преимущества 
К потенциальным основным преимуществам отно-

сятся: 
– улучшение понимания работниками целей органи-

зации в области качества и усиление мотивации по дости-
жению этих целей; 

– повышение вовлеченности работников в дея-
тельность по совершенствованию; 

– расширение возможностей для личного разви-
тия, инициатив и творчества; 

– повышение удовлетворенности персонала; 
– повышение доверия и сотрудничества в органи-

зации; 
– повышение внимания к общим ценностям и кор-

поративной культуре в организации. 
2.3.3.4 Возможные действия 
Возможные действия включают: 
– общение с работниками для формирования у них 

 понимания важности их личного вклада; 
– содействие сотрудничеству во всей организации; 

– содействие открытому обсуждению и обмену знани-
ями и опытом; 

– наделение работников полномочиями выявлять 
проблемы в работе и  брать на себя инициативу без страха; 

– признание и вознаграждение вклада людей, 
 накопления ими опыта и совершенствования; 

– предоставление возможности проводить само-
оценку работы с точки зрения достижения личных  целей; 

– проведение обследований удовлетворенности 
работников, информирование их о результатах и реа-
лизация соответствующих действий. 

2.3.4 Процессный подход 
2.3.4.1 Описание 
Соответствующие и предсказуемые результаты дости-

гаются результативнее и эффективнее, когда  деятельность 
представляется и управляется как взаимосвязанные про-
цессы, которые функционируют как целостная система. 

2.3.4.2 Пояснение 
Система менеджмента качества состоит из взаимосвя-

занных процессов. Понимание, каким образом эта систе-
ма формирует результаты, позволяет организации опти-
мизировать систему и ее работу. 

2.3.4.3 Основные преимущества 
К потенциальным основным преимуществам отно-

сятся: 
– повышение способности сосредоточить усилия на 

ключевых процессах и возможностях для улучшения; 
– последовательные и прогнозируемые результаты 

в системе согласованных процессов; 
– оптимизация функционирования за счет резуль-

тативного менеджмента процессов, эффективного ис-
пользования ресурсов и снижения межфункциональ-
ных барьеров; 

– возможность организации убедить заинтересо-
ванные стороны в ее надежности, результативности 
и эффективности. 

2.3.4.4 Возможные действия 
Возможные действия включают: 
– определение целей системы и процессов, необ-

ходимых для их достижения; 
– установление полномочий, ответственности 

и подотчетности для управления процессами; 
– понимание возможностей организации и опреде-

ление ограничений по ресурсам до принятия действий; 
– определение взаимозависимости процессов 

и анализ влияния изменения отдельного процесса на 
систему в целом; 

– управление процессами и их взаимосвязями как 
системой для результативного и эффективного дости-
жения целей организации в области качества; 

– обеспечение доступности информации, необхо-
димой для функционирования и улучшения процессов, 
для мониторинга, анализа и оценки результатов функ-
ционирования всей системы; 

– управление рисками, которые могут повлиять на 
результаты процессов и на результаты СМК в целом. 

2.3.5 Улучшение 
2.3.5.1 Описание 
Успешные организации постоянно нацелены на 

улучшение. 
2.3.5.2 Пояснение 
Улучшение важно для организации,  для поддержа-

ния текущего уровня функционирования, реакции на 
изменения во внутренних и внешних условиях и созда-
ния новых возможностей. 
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2.3.5.3 Основные преимущества 
Некоторые основные преимущества: 
– улучшение функционирования процессов, повы-

шение возможностей организации и удовлетворенно-
сти потребителя; 

– усиленное внимание поиску и определению кор-
невых причин с последующими предупреждающими 
и  корректирующими действиями; 

– улучшенная способность выявлять и реагиро-
вать на внутренние и внешние риски и возможности; 

– более широкий учет возможностей как посте-
пенного совершенствования, так и прорывного улуч-
шения; 

– более широкое изучение накопленного опыта 
для улучшения; 

– возрастающее стремление к инновациям. 
2.3.5.4 Возможные действия 
Возможные действия: включают 
– стимулирование установления целей по улучше-

нию на всех уровнях организации; 
– проведение обучения людей на всех уровнях 

и формирование у них навыков, как применять основ-
ные инструменты и методики для реализации целей 
по  улучшению; 

– обеспечение компетентности сотрудников для 
успешного продвижения и завершения проекта по 
улучшению; 

– развитие и развертывание процессов для осу-
ществления проектов усовершенствования во всей 
организации; 

– отслеживание, анализ и аудит планирования, вы-
полнения, завершения проектов по улучшению, а  так-
же их результатов; 

– включение учета улучшений в разработку новых 
или изменяемых продуктов и услуг и процессов; 

– выражение признательности и вознаграждение 
за улучшения. 

2.3.6 Принятие решений на основе фактических 
данных 

2.3.6.1 Описание 
Решения, основанные на анализе и оценке дан-

ных и информации, с большей вероятностью приведут 
к желаемым результатам. 

2.3.6.2 Пояснение 
Принятие решения может быть сложным про-

цессом и оно всегда сопряжено с некоторой не-
определенностью. Нередко привлекаются многооб-
разные исходные данные, получаемые из различных 
источников, с интерпретацией этих данных, которая 
может быть субъективной. Важно понимать при-
чинно-следственные связи и возможные побочные 
последствия. Анализ фактов, свидетельств и данных 
приводит к большей степени объективности и уве-
ренности в принятых решениях. 

2.3.6.3 Основные преимущества 
Некоторые основные преимущества: 
– улучшение процессов принятия решений; 
– улучшенная оценка функционирования процес-

сов и способности достигать целей; 
– улучшенная операционная результативность 

и эффективность; 
– расширенные возможности для изучения, про-

верки и изменения мнений и решений; 
– расширенная возможность демонстрировать 

 результативность принятых в прошлом решений. 

2.3.6.4 Возможные действия 
Возможные действия включают 
– определение, измерение и мониторинг ключевых 

показателей для представления результатов деятель-
ности организации; 

– обеспечение доступности всех необходимых дан-
ных соответствующим сотрудникам; 

– обеспечение гарантии точности, надежности 
и безопасности данных и информации; 

– анализ и оценку данных и информации с исполь-
зованием подходящих методов; 

– обеспечение гарантии того, что сотрудники в над-
лежащей степени компетентны для проведения анали-
за и оценки данных; 

– принятие решений и выполнение действий на ос-
нове фактов и баланса с учетом опыта и интуиции. 

2.3.7 Управления взаимоотношениями
2.3.7.1 Описание 
Для достижения устойчивого успеха организации 

управляют своими отношениями с заинтересованными 
сторонами, такими как поставщики. 

2.3.7.2 Пояснение 
Значимые заинтересованные стороны влияют на 

результат работы организации. Достижение устойчи-
вого успеха более вероятно, когда организация будет 
управлять отношениями со своими заинтересованны-
ми сторонами, чтобы оптимизировать их влияние на ее 
деятельность. Менеджмент взаимоотношений с сетью 
поставщиков и партнеров имеет особую важность. 

2.3.7.3 Основные преимущества 
К потенциально основным преимуществам отно-

сятся: 
– улучшение результатов деятельности организа-

ции и ее заинтересованных сторон за счет учета воз-
можностей и ограничений, связанных с каждой заин-
тересованной стороной; 

– общее понимание целей и ценностей заинтересо-
ванными сторонами; 

– увеличение способности создавать ценность для 
заинтересованных сторон за счет совместного исполь-
зования ресурсов и повышения компетентности, а  так-
же управления рисками, связанными с качеством; 

– хорошо управляемая цепочка поставок для обес-
печения стабильного потока продукции и услуг. 

2.3.7.4 Возможные действия 
Возможные действия включают: 
– определение соответствующих заинтересован-

ных сторон (таких как поставщики, партнеры, потре-
бители, инвесторы, сотрудники и общество в целом) 
и их взаимоотношений с организацией; 

– определение приоритетных направлений взаи-
моотношений с заинтересованными сторонами;

– выстраивание взаимоотношений с учетом балан-
са краткосрочных и долгосрочных интересов; 

– сбор и обмен информацией, опытом и ресурсами 
с соответствущими заинтересованными сторонами; 

– оценка результатов работы и обеспечение по 
ним обратной связи с заинтересованными сторонами, 
по мере необходимости, для развития инициатив по 
улучшению; 

– проведение совместной разработки и улучшения 
с поставщиками, партнерами и другими заинтересо-
ванными сторонами; 

– поощрение и признание улучшений и достиже-
ний   поставщиков и партнеров.
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2.4 РАЗРАБОТКА ОСНОВ СМК

2.4.1 Модель СМК 
Организации, как живые и обучающиеся соци-

альные системы, имеют много общих характеристик 
с людьми. Каждая является адаптирующейся и вклю-
чает в себя взаимодействующие системы, процессы 
и действия. Для того чтобы адаптироваться к изменя-
ющейся среде, каждой требуется способность к изме-
нениям. Организации часто прибегают к инновациям, 
чтобы достигнуть прорывного улучшения. Модель 
СМК  организации учитывает, что не все системы, про-
цессы и действия могут быть предопределены, поэтому 
необходима гибкость и адаптируемость к сложной сре-
де организации. 

2.4.1.1 Общие положения 
Организации, как живой и развивающийся соци-

альный организм, обладают многими характеристика-
ми, подобными человеческим. 

2.4.1.2 Система 
 Организации стремятся понять внешний и внут-

ренний контекст для определения потребностей и ожи-
даний соответствующих заинтересованных сторон. Эта 
информация используется при разработке СМК для 
достижения устойчивости организации. Результаты 
одного процесса могут быть входами других процессов, 
и связаны между собой в общую сеть. Несмотря на то, 
что нередко представление сформировано схожими 
процессами, тем не менее каждая организация и ее 
СМК являются уникальными. 

2.4.1.3 Процессы 
У организации есть процессы, которые могут быть 

определены, измерены и улучшены. Эти процессы 
взаимодействуют для достижения результатов, соот-
ветствующих целям организации, и пересекают меж-
функциональные барьеры. Некоторые процессы мо-
гут быть критически важные, а другие нет. Процессы 
включают в себя взаимосвязанные работы с входами 
для производства результатов.

2.4.1.4 Деятельность 
Люди сотрудничают при работе в рамках процесса 

при выполнении их повседневной деятельности. Неко-
торые из этих действий предписаны заранее и зависят 
от понимания целей организации, в то время как харак-
тер и выполнение других зависят от внешних событий. 

2.4.2 Разработка СМК 
СМК – динамичная система, которая совершен-

ствуется с течением времени благодаря периодическим 
улучшениям и инновациям. В каждой организации осу-
ществляется деятельность по менеджменту качества, 
вне зависимости, была ли она формально запланиро-
вана или нет. Настоящий Международный Стандарт 
дает рекомендации, как разработать оформленнную 
систему для менеджмента этой деятельности. Необ-
ходимо определить функции, которые уже существуют 
в организации, и их пригодность с учетом контекста 
организации. Настоящий Международный Стандарт 
совместно с ISO 9004 и ISO 9001 может быть исполь-
зован затем организацией для помощи в разработке 
целостной СМК. 

Надлежащим образом оформленная СМК создает 
основу для планирования, выполнения, мониторинга 
и улучшения деятельности по менеджменту качества. 
СМК не обязательно должна быть сложной, скорее, 
она должна точно отражать потребности организации. 

Основные понятия и принципы, содержащиеся в на-
стоящем Международном Стандарте, могут служить 
ценным руководством при разработке СМК. 

Планирование СМК – это не единичное собы-
тие, а постоянный процесс. Планы меняются по мере 
накопления опыта организацией и изменения обстоя-
тельств. План предусматривает все мероприятия орга-
низации, связанные с менеджментом качества, и гаран-
тирует, что он учитывает все рекомендации настоящего 
Международного Стандарта и требования ISO 9001. 
План осуществляется после его утверждения. 

Для организации важно регулярно проводить мо-
ниторинг и оценивать как выполнение плана, так 
и  результаты деятельности  СМК. Тщательно выбран-
ные показатели облегчают проведение мониторинга 
и оценки деятельности. 

Проведение аудитов – средство для оценки ре-
зультативности СМК, чтобы выявить риски и опре-
делить выполнение требований. Для того чтобы 
аудиты были результативными, должны быть со-
браны материальные и нематериальные свидетель-
ства. Действия, предпринимаемые для исправления 
и улучшения, основываются на анализе собранных 
свидетельств. Полученные сведения могут приво-
дить к инновациям, приближая систему менеджмен-
та  качества к более высоким уровням. 

2.4.3 Стандарты на СМК, другие системы менедж-
мента и модели совершенства

Подходы к СМК, описанные в стандартах на СМК, 
разработанные ИСО/ТК 176, в других стандартах на 
системы менеджмента и моделях организационного  
 совершенства, основываются на общих принципах. 
Все они позволяют организации выявить риски и воз-
можности и содержат рекомендации по улучшению. 
В  этом контексте многие вопросы, такие как иннова-
ции, этика, доверие и репутация могли бы рассматри-
ваться как характеристики в рамках СМК. Стандарты, 
относящиеся к менеджменту качества (например, 
ISO 9001), экологическому менеджменту (например, 
ИСО 14001), энергоменеджменту (например, ИСО 
50001), равно как и стандарты на другие системы 
 менеджмента и модели организационного совершен-
ства, уже учитывают это. 

Стандарты на СМК, разработанные ИСО/ТК 
176, содержат полный набор требований и рекомен-
даций для СМК. ISO 9001 устанавливает требования 
к СМК. ISO 9004 дает рекомендации по широкому 
диапазону целей СМК для обеспечения устойчиво-
го успеха и улучшенной деятельности. Рекомендации 
по отдельным элементам СМК содержатся в ИСО 
10001, ИСО 10002, ИСО 10003, ИСО 10004, ИСО 
10008, ИСО 10012 и ИСО 19011. Рекомендации по 
техническим вопросам поддержки СМК содержатся 
в  ИСО 10005, ИСО 10006, ИСО 10007, ИСО 10014, 
ИСО 10015, ИСО 10018 и ИСО 10019. Технические 
отчеты в  поддержку СМК представлены в ИСО/ТО 
10013 и ИСО/ТО 10017. Требования к СМК также 
содержатся в стандартах для конкретных отраслей, 
 таких как ИСО/ТС 16949.

Различные части системы менеджмента организа-
ции, включая СМК, могут быть интегрированы в  еди-
ную систему менеджмента. Цели, процессы и ресурсы, 
связанные с качеством, ростом, финансированием, 
прибыльностью, окружающей средой, безопасностью 
труда и охраной здоровья, а также другими аспектами 



№ 2/2016 НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 31

организации, могут быть достигнуты и использованы 
более результативно и эффективно в том случае, если 
СМК объединена с другими системами менеджмента. 
Организация может проводить комплексный аудит 
своей системы менеджмента на соответствие требо-
ваниям нескольких стандартов, таких как ИСО 9001, 
ИСО 14001, ИСО 27001 и ИСО 50001. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Брошюра ИСО «The integrated 
use of management system standards» («Интегриро-
ванное применение стандартов на системы менедж-
мента») может дать полезные рекомендации. 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛИЦАМ 
ИЛИ ЛЮДЯМ

3.1.1 высшее руководство (top management) 
лицо или группа лиц, осуществляющая руководство 

и управление организацией (3.2.1) на высшем уровне 
Примечание 1 к определению: Высшее руко-

водство обладает правом делегировать полномочия 
и обес печивать ресурсами в пределах организации. 

Примечание 2 к определению: Если область 
действия системы менеджмента (3.5.3) охватыва-
ет только часть организации, тогда термин «высшее 
 руководство» относится к тем, кто управляет этой 
 частью организации. 

Примечание 3 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1 

3.1.2 консультант по системе менеджмента качества 
(quality management system consultant) 

лицо, помогающее организации (3.2.1) в примене-
нии системы менеджмента качества (3.4.3), давая 
рекомендации или предоставляя информацию (3.8.2) 

Примечание 1 к определению: Консультант по си-
стеме менеджмента качества также может оказывать 
помощь в применении части системы менеджмента 
качества (3.5.4). 

Примечание 2 к определению: ISO 10019:2005 
содержит рекомендации, как отличить компетентного 
консультанта по системе менеджмента качества от не-
компетентного. 

[ИСТОЧНИК: ISO 10019:2005, 3.2, измененный] 
3.1.3 привлечение (involvement) 
участие в деятельности,событии или ситуации 
3.1.4 вовлеченность (engagement) 
привлечение (3.1.3) и вклад в деятельность по дости-

жению общих целей (3.7.1)
3.1.5 группа контроля конфигурации (configuration 

authority) 
configuration control board 
dispositioning authority 
лицо или группа лиц, обладающих необходимыми  

полномочиями, на которых возложена ответственность  
принимать решения о конфигурации (3.10.6) 

Примечание 1 к определению: При распределении 
полномочий следует учитывать соответствующие за-
интересованные стороны (3.2.3) как внутри, так и за 
рамками организации (3.2.1),. 

[ИСТОЧНИК: ISO 10007:2003, 3.8, измененный] 

3.1.6 представитель по урегулированию спора 
(dispute resolver) 

<удовлетворенность потребителя> конкретное 
лицо, назначенное провайдером процесса разреше-
ния споров (3.2.7) для содействия сторонам в разре-
шении спора (3.9.6). 

ПРИМЕР. Штатный сотрудник, доброволец, пер-
сонал, работающий по контракту (3.4.7) . 

[ИСТОЧНИК: ISO 10003:2007, 3.7, измененный] 

3.2 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

3.2.1 организация (organization) 
лицо или группа лиц, обладающая своими соб-

ственными функциями с обязанностями, полномо-
чиями и взаимосвязями для достижения своих целей 
(3.7.1). 

Примечание 1 к определению: Понятие организа-
ции включает, но не ограничено этим, индивидуально-
го предпринимателя, компанию, корпорацию, фирму, 
предприятие, орган власти, партнерство, ассоциацию 
(3.2.8), благотворительную организацию или учрежде-
ние, часть или комбинацию всего перечисленного, 
имеющих или не имеющих статус юридического лица, 
государственных или частных. 

Примечание 2 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, 
данных в Приложении SL дополнения Consolidated 
ISO Supplement к директивам ISO/IEC Directives, 
Part 1. 

3.2.2 контекст организации (context of the 
organization) 

совокупность внутренних и внешних факторов, 
 которые могут оказывать влияние на подходы органи-
зации к разработке и достижению ее целей (3.7.1). 

Примечание 1 к определению: Цели организа-
ции могут относиться к ее продукции (3.7.6) и услугам 
(3.7.7), инвестициям и отношению к ее заинтересо-
ванным сторонам (3.2.3). 

Примечание 2 к определению: Понятие контекста 
организации равно применимо как к некоммерческим 
и оказывающим государственные услуги организаци-
ям, так и к коммерческим организациям. 

Примечание 3 к определению: В английском язы-
ке это понятие часто выражается другими терминами, 
такими как «деловая среда» (business environment), 
«организационная среда» (organizational environment) 
или «экосистема организации» (ecosystem of an 
organization). 

Примечание 4 к определению: Понимание ин-
фраструктуры (3.5.2) может помочь в определении 
контекста организации.

3.2.3 заинтересованная сторона (interested party) 
(предпочтительный термин) 

стейкхолдер (stakeholder) 
лицо или организация (3.2.1), которые могут вли-

ять на осуществление деятельности или принятие ре-
шения быть подверженными их воздействию или вос-
принимать себя в качестве последних.

ПРИМЕР. Потребители (3.2.4), владельцы, 
персонал организации, поставщики (3.2.5), банки, 
конт ролирующие органы, профсоюзы, партнеры или 
сообщества, которые могут включать конкурентов или 
группы противодействия.
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Примечание 1 к определению: Термин является  
одним из числа общих терминов и определений для 
стандартов ИСО на системы менеджмента, данных в При-
ложении SL дополнения Consolidated ISO Supplement 
к  директивам ISO/IEC Directives, Part 1. Первоначальное 
определение было изменено добавлением примера. 

3.2.4 потребитель (customer) 
лицо или организация (3.2.1), которые могли бы 

получать или получают продукцию (3.7.6) или услугу 
(3.7.7), предназначенную для или затребованную этим 
 лицом или организацией. 

ПРИМЕР. Заказчик, клиент, конечный пользова-
тель, розничный продавец, получатель продукции или 
услуги от внутреннего процесса (3.4.1), бенефициар 
и покупатель. 

Примечание 1 к определению: Потребитель мо-
жет быть внутренним или внешним по отношению 
к организации. 

3.2.5 поставщик (provider) 
supplier 
организация (3.2.1), которая поставляет продукт-

цию (3.7.6) или  услугу (3.7.7). 
ПРИМЕР. Производитель, дистрибьютор, розничный 

продавец или поставщик продукции или услуги. 
Примечание 1 к определению: Поставщик может 

быть внутренним или внешним по отношению к органи-
зации. 

Примечание 2 к определению: При заключении 
 договора иногда поставщик именуется «подрядчиком». 

3.2.6 внешний поставщик (external provider) 
external supplier 
поставщик (3.2.5),  не являющийся частью 

 организации (3.2.1).
ПРИМЕР. Производитель, дистрибьютор, розничный 

продавец или поставщик продукции (3.7.6) или услуги 
(3.7.7). 

3.2.7 провайдер процесса разрешения споров (DPR-
provider) 

dispute resolution process provider 
лицо или организация (3.2.1), которые обеспечива-

ют и управляют процессом (3.4.1) разрешения внешних 
 споров (3.9.6) 

Примечание 1 к определению: Как правило, 
DRP-провайдер является юридическим лицом, 
независимым от организации или частного лица 
и заявителя, а также от истца. Таким образом 
подчеркивается независимость и объективность. 
В некоторых ситуациях в организации создается 
отдельное подразделение для управления разре-
шением претензий (3.9.3). 

Примечание 2 к определению: DRP-провайдер 
заключает контракты (3.4.7) со сторонами для 
разрешения спора и несет ответственность за ре-
зультаты деятельности (3.7.8). DRP-провайдер 
предоставляет сторонам представителей по уре-
гулированию спора (3.1.6). DRP-провайдер также 
задействует технический, средний и высший руко-
водящий персонал для обеспечения финансовых ре-
сурсов, ведения делопроизводства, помощи в состав-
лении календарных планов, обучения, помещений 
для переговоров, координации и выполнения прочих 
 подобных функций. 

Примечание 3 к определению: DRP-провайдер 
 может иметь различные организационные формы, 
включающие коммерческую, некоммерческую или 

 государственную организацию. Ассоциация (3.2.2) 
также может быть DPR-провайдером. 

Примечание 4 к определению: В ISO 10003:2007 
вместо термина «DRP-провайдер» использован тер-
мин «провайдер». 

[ИСТОЧНИК: ISO 10003:2007, 3.9, измененный] 
3.2.8 ассоциация (association) 
<удовлетворенность потребителя> организация 

(3.2.1), членами которой являются другие организации 
или отдельные лица. 

[ИСТОЧНИК: ISO 10003:2007, 3.1] 
3.2.9 метрологическая функция (metrological 

function) 
функциональная единица с административной и тех-

нической ответственностью за определение и реализа-
циию системы менеджмента измерений (3.5.7). 

[ИСТОЧНИК: ISO 10012:2003, 3.6, измененный] 

3.3 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.3.1 улучшение (improvement) 
действия по улучшению показателей деятель-

ности (3.7.8) 
Примечание 1 к определению: Действия могут 

быть повторяющимися или однократными. 
3.3.2 постоянное улучшение (continual 

improvement) 
повторяющееся действие по улучшению показате-

лей деятельности (3.7.8) 
Примечание 1 к определению: Процесс (3.4.1) 

установления целей (3.7.1) и поиска возможностей 
для улучшения (3.3.1) является повторяющимся про-
цессом, использующим выводы аудита (3.13.9) и за-
ключения аудита (3.13.10), анализ данных (3.8.1), 
анализ (3.11.2) менеджмента (3.3.3) или иные 
средства, а также, в общем случае, приводящий к раз-
работке корректирующего действия (3.12.2) или 
предупреждающего действия (3.12.1). 

Примечание 2 к определению: Термин  явля-
ется одним из числа общих терминов  и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение было изменено добав-
лением Примечания 1 к определению.

3.3.3 менеджмент (management) 
скоординированная деятельность по руководству 

и  управлению организацией (3.2.1) 
Примечание 1 к определению: Менеджмент мо-

жет включать установление политик (3.5.8), целей 
(3.7.1) и процессов (3.4.1) для достижения этих целей. 

Примечание 2 к определению: Термин «менедж-
мент» в ряде случаев относится к людям, т.е. лицам или 
группе лиц, имеющим полномочия и ответственность 
для руководства и управления организацией. Всякий 
раз, когда термин «менеджмент» используется в этом 
смысле, он должен сопровождаться какими-то допол-
нительными определениями для того, чтобы исключить 
в подобном случае его понимание как  деятельности, 
определенной выше. Например, не  рекомендуется фор-
мулировка «менеджмент должен…», приемлемой явля-
ется «высшее руководство (3.1.1) должно…». В иных 
случаях должны использоваться другие термины, чтобы 
выразить понятие, связанное с людьми, например, «ад-
министративный персонал» или «менеджеры». 
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3.3.4 менеджмент качества (quality management) 
менеджмент (3.3.3) примененительно к каче-

ству (3.6.2) 
Примечание 1 к определению: Менеджмент 

качества может включать в себя разработку поли-
тик в области качества (3.5.9), целей в обла-
сти качества (3.7.2) и процессов (3.4.1) для до-
стижения этих целей посредством планирования 
качества (3.3.5), обеспечения качества (3.3.6), 
контроль качества (3.3.7) и улучшения каче-
ства (3.3.8). 

3.3.5 планирование качества (quality planning) 
часть менеджмента качества (3.3.4), направ-

ленная на установление целей в области качества 
(3.7.2) и необходимых рабочих процессов (3.4.1), 
а также соответствующих ресурсов для достижения 
целей в области качества 

Примечание 1 к определению: Разработка пла-
нов обеспечения качества (3.8.9) может быть  частью 
планирования качества. 

3.3.6 обеспечение качества (quality assurance) 
часть менеджмента качества (3.3.4), направ-

ленная на обеспечение уверенности, что требования 
к качеству (3.5.5) будут выполнены 

3.3.7 контроль качества (quality control) 
часть менеджмента качества (3.3.4), направ-

ленная на выполнение требований к качеству 
(3.6.5) 

3.3.8 улучшение качества (quality improvement) 
часть менеджмента качества (3.3.4), направ-

ленная на увеличение способности выполнять требо-
вания к качеству (3.6.5) 

Примечание 1 к определению: Требования к  ка-
честву (3.6.5) могут относиться к различным аспек-
там, такими как результативность (3.7.11), эффек-
тивность (3.7.10) или прослеживаемость (3.6.13).

3.3.9 менеджмент конфигурации(configuration 
management) 

скоординированные действия по управлению 
и  контролю конфигурациями (3.10.6) 

Примечание 1 к определению: Менеджмент 
конфигурации, как правило, нацелен на технические 
и организационные действия, которые инициируют 
и поддерживают управление продукцией (3.7.6) или 
услугой (3.7.7) и информацией о конфигурации 
продукции (3.6.8) на всех стадиях жизненного цикла 
продукции. 

[ИСТОЧНИК: ISO 10007:2003, 3.6, изменен-
ный – изменено Примечание 1] 

3.3.10 управление изменениями (change control) 
<менеджмент конфигурации> действия по кон-

тролю выхода (3.7.5) после формального одобрения 
 информации о конфигурации продукции (3.6.8) 

[ИСТОЧНИК: ISO 10007:2003, 3.1, измененный] 
3.3.11 задача (activity) 
<управление проектами> минимальная выделяе-

мая часть работ по проекту (3.4.2) 
[ИСТОЧНИК: ISO 10006:2003, 3.1, измененный] 
3.3.12 менеджмент проекта (project management) 
планирование, организация, мониторинг (3.11.3), 

контроль и отчетность по всем аспектам проекта 
(3.4.2), а также мотивация всех вовлеченных в него 
для достижения целей проекта 

[ИСТОЧНИК: ISO 10006:2003, 3.6] 
3.3.13 объект конфигурации (configuration object) 

объект (3.6.1) в рамках конфигурации (3.10.6), 
который удовлетворяет функции целевого применения 

[ИСТОЧНИК: ISO 10007:2003, 3.5, измененный] 

3.4 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЦЕССУ

3.4.1 процесс (process) 
совокупность взаимосвязанных или взаимодей-

ствующих видов деятельности, использующий входы 
для производства запланированных результатов 

Примечание 1 к определению: Будут ли «запла-
нированные результаты» процесса называться выхо-
дами (3.7.5), продукцией (3.7.6) или услугой (3.7.7), 
зависит от контекста, в котором встречается термин. 

Примечание 2 к определению: Входы в процесс 
обычно являются выходами других процессов, а выходы 
процессов, как правило, являются входами других про-
цессов. 

Примечание 3 к определению: Два и более по-
следовательно взаимосвязанных и взаимодействую-
щих процесса могут рассматриваться как один про-
цесс. 

Примечание 4 к определению: Процессы в орга-
низации (3.2.1) обычно планируются и выполняются 
в контролируемых условиях для добавления ценности. 

Примечание 5 к определению: Процесс, в кото-
ром подтверждение соответствиея(3.6.11) конеч-
ного выхода не может быть подтверждено простым или 
экономически приемлемым методом, часто называют 
«специальным процессом». 

Примечание 6 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение было изменено для пре-
дотвращения циклических ссылок между определени-
ями терминов «процесс» и «выход» и были добавлены 
Примечания 1–5 к определению. 

3.4.2 проект (project) 
уникальный процесс (3.4.1), состоящий из ком-

плекса координируемых и контролируемых задач, 
имеющий дату начала и окончания, предпринятый для 
достижения цели (3.7.1), соответствующий опреде-
ленным требованиям (3.6.4), включая ограничение 
по времени, стоимости и ресурсам 

Примечание 1 к определению: Отдельный проект 
может быть частью более крупного проекта и, как пра-
вило, имеет дату начала и завершения. 

Примечание 2 к определению: В некоторых 
проектах цели и область применения обновляются 
и характеристики (3.10.1) продукции(3.7.6) или 
услуг (3.7.7) уточняются по мере реализации про-
екта. 

Примечание 3 к определению: Выходом проекта 
может быть одна или несколько единиц продукции или 
поставок услуг. 

Примечание 4 к определению: Команда проекта 
является временной организацией (3.2.1), создавае-
мой на время выполнения проекта. 

Примечание 5 к определению: Сложность 
взаимо связей между работами проекта не обязательно 
связана с размером проекта. 

[ИСТОЧНИК: ISO 10006:2003, 3.5, изменен-
ный – Примечания 1 и 3 изменены] 



НА ДОПОМОГУ СПЕЦІАЛІСТУ З ОХОРОНИ ПРАЦІНОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ34

3.4.3 применение системы менеджмента качества 
(quality management system realization) 

процесс (3.4.1) разработки, документирования, 
внедрения, поддержания функционирования и посто-
янного улучшения системы менеджмента каче-
ства (3.5.4) 

[ИСТОЧНИК: ISO 10019:2005, 3.1, изменен-
ный – примечания были удалены] 

3.4.4 обеспечение компетентности (competence 
acquisition) 

процесс (3.4.1) достижения компетентности (3.10.4) 
[ИСТОЧНИК: ISO 10018:2012, 3.2, измененный] 
3.4.5 процедура (procedure) 
установленный способ осуществления деятельно-

сти или процесса (3.4.1) 
Примечание 1 к определению: Процедуры могут 

быть документированными или недокументирован-
ными. 

3.4.6 передавать на аутсорсинг (outsource) 
заключать соглашение, по которому внешняя 

 организация (3.2.1) выполняет часть функций или 
процесса (3.4.1) организации 

Примечание 1 к определению: Внешняя органи-
зация находится вне области действия системы ме-
неджмента (3.5.3), хотя передаваемая на аутсорсинг 
функция или процесс, входят в эту область. 

Примечание 2 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1.

3.4.7 контракт (contract) 
обязывающее соглашение 
3.4.8 проектирование и разработка (design and 

development) 
совокупность процессов (3.4.1), которые преоб-

разуют требования (3.6.4) к объекту (3.6.1) в бо-
лее детальные требования (3.6.4) к этому объекту 

Примечание 1 к определению: Требования, яв-
ляющиеся исходными данными для проектирования 
и разработки, часто являются результатом иссле-
дований и могут быть выражены в более широком, 
более общем смысле, нежели требования, характе-
ризующие результат выполнения проектирования 
и разработки. Требования обычно определяются 
в виде характеристик (3.10.1). В проекте (3.4.2) 
может быть несколько этапов проектирования 
и разработки. 

Примечание 2 к определению: В английском 
языке слова «design» и «development» и термин 
«design and development» иногда используются 
как синонимы, а иногда эти слова применяются для 
обозначения разных этапов общего процесса про-
ектирования и разработки. Во французском язы-
ке слова «conception» и  «development» и термин 
«conception et development» иногда используются 
как синонимы, а иногда эти слова применяются для 
обозначения разных этапов общего процесса про-
ектирования и разработки. 

Примечание 3 к определению: Для обозначе-
ния объекта проектирования и разработки может 
применяться дополнительное определение (на-
пример, проектирование и разработка продукции 
(3.7.6), проектирование и разработка услуги (3.7.7) 
или проектирование и разработка процесса). 

3.5 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СИСТЕМЕ 

3.5.1 система (system) 
совокупность взаимосвязанных или взаимодей-

ствующих элементов 
3.5.2 инфраструктура (infrastructure) 
<организация> система (3.5.1), включающая 

в себя здания, сооружения, оборудование, а так-
же структур, предоставляющих услуги (3.7.7), 
 необходимые для деятельности организации (3.2.1) 

3.5.3 система менеджмента (management system) 
совокупность взаимосвязанных или взаимодейству-

ющих элементов организации (3.2.1) для разработки 
политик (3.5.8) и целей (3.7.1), а также процессов 
(3.4.1) для достижения этих целей 

Примечание 1 к определению: Система менедж-
мента может относиться к одному или нескольким объ-
ектам управления, например, менеджмент качества 
(3.3.4), финансовый или экологический менедж мент. 

Примечание 2 к определению: Элементы систе-
мы менеджмента определяют структуру организации, 
роли и ответственности, планирование, функциониро-
вание, политики, практики, правила, убеждения, цели 
и процессы для достижения этих целей. 

Примечание 3 к определению: Область действия 
системы менеджмента может включать всю организа-
цию, определенные и идентифицированные функции 
организации, определенные части организации или 
одну или более функций, выполняемых в группе орга-
низаций. 

Примечание 4 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение было изменено модифи-
кацией Примечаний 1 и 2 к определению. 

3.5.4 система менеджмента качества (quality 
management system) 

часть системы менеджмента (3.5.3) примени-
тельно к качеству (3.5.2) 

3.5.5 производственная среда (work environment) 
совокупность условий, в которых выполняются 

 работы 
Примечание 1 к определению: Условия могут 

включать в себя физические, социальные, психологи-
ческие и экологические факторы (такие как темпера-
тура, освещенность, системы стимулирования, про-
фессиональный стресс, эргономика и состав воздуха). 

3.5.6 метрологическое подтверждение 
(metrological confirmation) 

комплекс работ, необходимых для гарантии того, 
что измерительное оборудование (3.11.6) соответ-
ствует требованиям (3.6.4) к его предполагаемому 
применению 

Примечание 1 к определению: Метрологиче-
ское подтверждение, как правило, включает в себя 
калибровку или подтверждение соответствия 
(3.8.12), любые необходимые регулировки или ре-
монт (3.12.9), а также последующую перекалибров-
ку, сравнение с метрологическими требованиями 
к предполагаемому применению оборудования, и, кро-
ме того, пломбирование и маркировку. 

Примечание 2 к определению: Метрологиче-
ское подтверждение не считается завершенным до тех 
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пор, пока соответствие измерительного оборудования 
предполагаемому использованию не продемонстриро-
вано и не документировано. 

Примечание 3 к определению: Требования к пред-
полагаемому использованию включают в себя такие 
параметры, как диапазон, разрешающая способность 
и максимально допустимая погрешность. 

Примечание 4 к определению: Метрологические 
требования обычно отличаются от требований к про-
дукции (3.7.6) и не указываются в них. 

[ИСТОЧНИК: ISO 10012:2003, 3.5, изменен  -
ный – изменено Примечание 1 к определению] 

3.5.7 система менеджмента измерений 
(measurement management system) 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействую-
щих элементов, необходимых для получения метро-
логического подтверждения (3.5.6) и постоянного 
контроля процессов измерения (3.11.5) 

[ИСТОЧНИК: ISO 10012:2003, 3.1, измененный] 
3.5.8 политика (policy) 
<организация> намерения и направление развития 

организации (3.2.1), официально сформулированные 
ее высшим руководством (3.1.1) 

Примечание 1 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1.

3.5.9 политика в области качества (quality policy) 
политика (3.5.8) в отношении качества (3.6.2) 
Примечание 1 к определению: Обычно политика 

в  области качества согласуется с общей политикой ор-
ганизации (3.2.1), может быть согласована с видением 
(3.5.10) и миссией (3.5.11), и обеспечивает основу для 
 постановки целей в области качества (3.7.2). 

Примечание 2 к определению: Принципы 
менедж мента качества, представленные в настоящем 
Международном Стандарте, могут служить основой 
для формирования политики в области качества. 

3.5.10 видение (vision) 
<организация> представление высшего руко-

водства (3.1.1) о том, чем хотела бы в будущем стать 
 организация (3.2.1) 

3.5.11 миссия (mission) 
<организации> представление высшего руковод-

ства (3.1.1) о смысле существования организации 
(3.2.1) 

3.5.12 стратегия (strategy) 
план для достижения долговременной или общей 

цели (3.7.1) 

3.6 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТРЕБОВАНИЯМ

3.6.1 объект (object) 
сущность, элемент, нечто, что можно ощутить или 

представить 
ПРИМЕРЫ. Продукция (3.7.6), услуга (3.7.7), 

процесс (3.4.1), индивидуум, организация (3.2.1), 
 система (3.5.1), ресурс. 

Примечание 1 к определению: Объекты мо-
гут быть материальными (например, двигатель, лист 
 бумаги, алмаз), нематериальными (например, обмен-
ный курс, план проекта) или воображаемыми (напри-
мер, будущее состояние организации). 

[ИСТОЧНИК: ISO 1087–1:2000, 3.1.1, измененный] 

3.6.2 качество (quality) 
степень, соответствия совокупности присущих ха-

рактеристик (3.10.1) объекта (3.6.1) требовани-
ям (3.6.4) 

Примечание 1 к определению: Термин «качество» 
может быть использован с такими прилагательными, 
как «плохое», «хорошее» или «отличное». 

Примечание 2 к определению: Определение 
«присущие», в противоположность определению 
«присвоенные», означает имеющееся в объекте 
(3.6.1).

3.6.3 категория качества (grade) 
категория или класс, соответствующие различным 

требованиям (3.6.4) к объекту (3.6.1), имеющим 
одинаковое функциональное применение 

ПРИМЕР. Класс салона в самолете и категория 
 отеля, указанная в его информационных материалах. 

Примечание 1 к определению: Обычно при опре-
делении требований к качеству (3.6.5) указывается 
и категория качества. 

3.6.4 требование (requirement) 
потребность или ожидание, которое установлено, 

обычно предполагается или является обязательным 
Примечание 1 к определению: «Обычно предпо-

лагается» означает, что это специфическая или обще-
принятая практика для организации (3.2.1) и заинте-
ресованных сторон (3.2.3), когда рассматриваемые 
потребности или ожидания предполагаются. 

Примечание 2 к определению: Установленным 
является такое требование, которое определено, 
например, в документированной информации 
(3.8.6). 

Примечание 3 к определению: Может быть ис-
пользовано дополнительное определение для указания 
конкретного типа требования, например, требование 
к продукции (3.7.6), требование менеджмента ка-
чества (3.3.4), требование потребителя (3.2.4), 
требование к качеству (3.6.5). 

Примечание 4 к определению: Требования могут 
быть установлены различными заинтересованными 
сторонами или самой организацией. 

Примечание 5 к определению: Может быть 
необходимым для достижения высокого уровня 
удовлетворенности потребителя (3.9.2) реа-
лизовать ожидания потребителя, даже если они не 
установлены, не являются обычно предполагаемы-
ми или обязательными. 

Примечание 6 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение было изменено добавле-
нием Примечаний 3–5 к определению. 

3.6.5 требование к качеству (quality requirement) 
требование (3.6.4), относящееся к качеству 

(3.6.2) 
3.6.6 законодательное требование (statutory 

requirement) 
обязательное требование (3.6.4), установленное 

законодательным органом 
3.6.7 нормативное требование (regulatory 

requirement) 
обязательное требование (3.6.4), установленное 

органом, уполномоченным законодательным органом 
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3.6.8 информация о конфигурации продукции 
(product configuration information) 

требование (3.6.4) или иная информация для 
проектирования, производства, подтверждения 
 соответствия (3.8.12), эксплуатации и обслужива-
ния продуктции(3.7.6)

3.6.9 несоответствие (nonconformity) 
невыполнение требования (3.6.4) 
Примечание 1 к определению: Термин являет-

ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 

3.6.10 дефект (defect) 
несоответствие (3.6.9), связанное с предполага-

емым или указанным применением 
Примечание 1 к определению: Различие меж-

ду понятиями «дефект» и «несоответствие» весьма 
важно, т.к. имеет подтекст юридического характера, 
особенно в случаях, связанных с вопросами исполне-
ния обязательств в отношении продукции (3.7.6) или 
услуги (3.7.7). 

Примечание 2 к определению: Использование, 
если оно предполагается потребителем (3.2.4), мо-
жет зависеть от характера информации (3.8.2), такой 
как инструкция по эксплуатации и техническому об-
служиванию, предоставляемые поставщиком (3.2.5). 

3.6.11 соответствие (conformity) 
выполнение требования (3.6.4) 
Примечание 1 к определению: В английском язы-

ке слово «conformance» («соответствие») является 
синонимом, однако не рекомендуется для использова-
ния. Во французском языке слово «compliance» («со-
блюдение») является синонимом, однако не рекомен-
дуется для использования. 

Примечание 2 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение было изменено добав-
лением Примечания 1 к определению. 

3.6.12 способность (capability) 
способность объекта (3.6.1) получить выход 

(3.7.5), который будет удовлетворять требованиям 
(3.6.4) к этому выходу 

Примечание 1 к определению: Термины для ста-
тистических методов, связанные со способностью 
процесса (3.4.1), определены в ISO 3534-2. 

3.6.13 прослеживаемость (traceability) 
возможность проследить историю, применение или 

расположение объекта (3.6.1) 
Примечание 1 к определению: В отношении про-

дукции (3.7.6) или услуги (3.7.7) прослеживаемость 
может быть связана с: 

– происхождением материалов и комплектующих; 
– историей прохождения технологических стадий; 
– распределением и размещением продукта или 

услуги после поставки. 
Примечание 2 к определению: В области метро-

логии применимо определение из ISO/IEC Guide 99.
3.6.14 надежность (dependability) 
готовность к работе как и когда это требуется 
[ИСТОЧНИК: IEC 60060–192, измененный – 

удалены примечания] 

3.6.15 инновация (innovation) 
новый или измененный объект (3.6.1), реализую-

щий или перераспределяющий ценность 
Примечание 1 к определению: Деятельность, 

 воплощающая инновации, обычно управляема. 
Примечание 2 к определению: Эффект от иннова-

ций обычно существенен. 

3.7 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ

3.7.1 цель (objective) 
результат, который должен быть достигнут 
Примечание 1 к определению: Цель может быть 

стратегической, тактической или оперативной. 
Примечание 2 к определению: Цели могут отно-

ситься к различным областям (таким как финансы, 
здоровье и безопасность и экология) и могут приме-
няться на разных уровнях (таких как стратегический, 
всей организации (3.2.1), проекта (3.4.2), продук-
ции (3.7.6) и процесса (3.4.1). 

Примечание 3 к определению: Цель может быть 
выражена другими способами, например, как ожидае-
мый выход, назначение, эксплуатационный критерий, 
как цель в области качества (3.7.2) или при помощи 
других слов с подобным значением. 

Примечание 4 к определению: В контексте 
 систем менеджмента качества (3.5.4) цели в об-
ласти качества (3.7.2) устанавливаются органи-
зацией (3.2.1) в соответствии с политикой в обла-
сти качества (3.5.9) для достижения определенных 
 результатов. 

Примечание 5 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение было изменено модифи-
кацией Примечания 2 к определению. 

3.7.2 цель в области качества (quality objective) 
цель (3.7.1) в отношении качества (3.6.2) 
Примечание 1 к определению: Цели в области 

качества, как правило, основываются на политике 
в  области качества (3.5.9) организации (3.2.1). 

Примечание 2 к определению: Цели в области 
качества, как правило, конкретизируются для соот-
ветствующих функций, уровней и процессов (3.4.1) 
в  организации (3.2.1). 

3.7.3 успех (success) 
<организация> достижение цели (3.7.1) 
Примечание 1 к определению: Успех органи-

зации (3.2.1) подчеркивает необходимость баланса 
между экономическими или финансовыми интересами 
и  потребностями заинтересованных сторон (3.2.3), 
таких как потребители (3.2.4), пользователи, инвесто-
ры/акционеры (владельцы), персонал организации, 
поставщики (3.2.5), партнеры, группы по интересам 
и сообщества.

3.7.4 устойчивый успех (sustained success) 
<организация> длительный успех (3.7.3) 
Примечание 1 к определению: Успех организа-

ции предполагает баланс между ее финансово-эконо-
мическими интересами (3.2.1) и интересами социаль-
ной и экологической среды.

Примечание 2 к определению: Устойчивый успех 
связан с заинтересованными сторонами (3.2.5) 
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организации, такими как потребители (3.2.4), соб-
ственники, персонал организации, поставщики 
(3.2.5), банкиры, профсоюзы, партнеры или общество. 

3.7.5 выход (output) 
результат процесса (3.4.1) 
Примечание 1 к определению: Является ли про-

изведенный организацией (3.2.1) результат продук-
цией (3.7.6) или услугой (3.7.7), зависит от преоблада-
ния тех или иных характеристик (3.10.1), например, 
картина для продажи в галерее – это продукт, в то 
время как доставка заказанной картины – это услуга, 
гамбургер, купленный в магазине, это продукт, а гам-
бургер, заказываемый и подаваемый в ресторане, – 
услуга. 

3.7.6 продукция (product) 
выход (3.7.5), формируемый организацией 

(3.2.1), который может быть произведен без осущест-
вления каких-либо операций между организацией 
и потребителем (3.2.4) 

Примечание 1 к определению: Производство 
продукции осуществляется без каких-либо обяза-
тельных операций между поставщиком (3.2.5) 
и потребителем (3.2.4), но может часто включать 
элемент услуги (3.7.7) при поставке продукции по-
требителю. 

Примечание 2 к определению: Преобладающий 
элемент продукции обычно является материальным. 

Примечание 3 к определению: Технические 
средства материальны и их количество является ис-
числяемой характеристикой (3.10.1) (например, 
шины). Переработанные материалы являются мате-
риальными и их количество является непрерывной 
величиной (например, топливо или прохладитель-
ные напитки). Технические средства и перераба-
тываемые материалы часто называются товарами. 
Информационные средства содержат информацию 
(3.8.2) вне зависимости от поставляемого носителя 
(например, компьютерная программа, приложение 
для мобильного телефона, руководство по эксплуа-
тации, содержание словаря, авторское право на му-
зыкальное произведение, право на вождение). 

3.7.7 услуга (service) 
выход (3.7.5), формируемый организацией 

(3.2.1), который требует выполнения хотя бы одной 
операции между организацией и потребителем 
(3.2.4) 

Примечание 1 к определению: Преобладающий 
элемент услуги обычно является нематериальным. 

Примечание 2 к определению: Услуга часто 
включает в себя взаимодействие с потребителем 
(3.2.4) для установления требований (3.6.4) по-
требителя, а также по ходу предоставления услуги, 
и может подразумевать постоянные связи, напри-
мер, с банками, бухгалтериями или государственны-
ми учреждениями, такими как школы или больницы. 

Примечание 3 к определению: Предоставление 
услуги может включать, к примеру, следующее: 

– деятельность, осуществляемую с предостав-
ленной потребителем материальной продукции 
(3.7.6) (например, ремонт автомобиля); 

– деятельность, осуществляемую с предостав-
ленной потребителем нематериальной продукции 
(например, отчет о финансовых результатах, не-
обходимый для составления налоговой деклара-
ции); 

– предоставление нематериальной продукции 
(например, информации (3.8.2) в рамках передачи 
знаний); 

– создание благоприятных условий для потребите-
ля (например, в гостиницах и ресторанах).

Примечание 4 к определению: Услуга, как прави-
ло, оценивается потребителем. 

3.7.8 показатель деятельности (performance) 
измеримый результат 
Примечание 1 к определению: Результаты дея-

тельности могут относиться как к количественным, так 
и к качественным полученным данным. 

Примечание 2 к определению: Результаты дея-
тельности могут относиться к менеджменту (3.3.3) 
задачами (3.3.11), процессами (3.4.1), продукци-
ей (3.7.6), услугами (3.7.7), системами (3.5.1) или 
 организациями (3.2.1). 

Примечание 3 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, 
данных в Приложении SL дополнения Consolidated 
ISO Supplement к директивам ISO/IEC Directives, 
Part 1. Первоначальное определение было измене-
но  модификацией Примечания 2 к  определению. 

3.7.9 риск (risk) 
влияние неопределенности 
Примечание 1 к определению: Влияние – это от-

клонение от ожидаемого результата – положительного 
или отрицательного. 

Примечание 2 к определению: Неопределен-
ность – состояние, даже частичное, недостаточности 
информации (3.8.2), связанное с пониманием события 
или знанием (3.8.6) о нем, его последствий или вероят-
ности. 

Примечание 3 к определению: Риск часто харак-
теризуется указанием возможных событий (как опре-
делено в п. 3.5.1.3 ISO Guide 73:2009) и последствий 
(как определено в п. 3.6.1.3 ISO Guide 73:2009) или их 
комбинации. 

Примечание 4 к определению: Риск часто вы-
ражается в форме комбинации последствий события 
(включая изменения в обстоятельствах) и связанной 
с ним вероятности (как определено в п. 3.6.1.1 ISO 
Guide 73:2009) возникновения. 

Примечание 5 к определению: Термин «риск» 
иногда используется только в тех случаях, когда есть 
вероятность негативных последствий. 

Примечание 6 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение было изменено добав-
лением Примечания 5 к определению.

3.7.10 эффективность (efficiency) 
отношение между достигнутым результатом и за-

траченными ресурсами 
3.7.11 результативность (effectiveness) 
степень реализации  запланированной деятельно-

сти и достижения запланированных результатов 
Примечание 1 к определению: Термин является 

одним из числа общих терминов и определений для 
стандартов ИСО на системы менеджмента, данных 
в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
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3.8 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДАННЫМ, 
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАМ

3.8.1 данные (data) 
факты об объекте (3.6.1) 
3.8.2 информация (information) 
значимые данные (3.8.1) 
3.8.3 объективное свидетельство (objective 

evidence) 
данные (3.8.1), подтверждающие наличие или ис-

тинность чего-либо 
Примечание 1 к определению: Объективное сви-

детельство может быть получено посредством наблю-
дения, измерения (3.11.4), испытания (3.11.8) или 
другим способом. 

Примечание 2 к определению: Объективное 
свидетельство в рамках аудита (3.13.1) обычно со-
держит записи (3.8.10), изложение фактов или иную 
информацию (3.8.2), которая существенна с точки 
зрения критериев аудита (3.13.7) и может быть 
проверена. 

3.8.4 информационная система (information 
system) 

<система менеджмента качества> используе-
мая в организации (3.2.1) сеть коммуникационных 
 каналов 

3.8.5 документ (document) 
информация (3.8.2) и носитель, на котором она 

 содержится 
ПРИМЕР. Запись (3.8.10), спецификация 

(3.8.7), процедурный документ, чертеж, отчет, стан-
дарт. 

Примечание 1 к определению: Носитель может 
быть бумажным, магнитным, электронным или оп-
тическим, компьютерным диском, фотографией или 
эталонным образцом, а также комбинацией всего 
перечисленного. 

Примечание 2 к определению: Комплект доку-
ментов, например, спецификаций и записей, часто 
называют документацией. 

Примечание 3 к определению: Некоторые тре-
бования (3.6.4) (например, требование к разборчи-
вости текста) относятся ко всем видам документов. 
Однако могут быть разные требования для специфи-
каций (например, требование управления пересмот-
рами) и записей (например, требование к восстанов-
лению доступности).

3.8.6 документированная информация 
(documented information) 

информация (3.8.2), для которой требуется, что-
бы она управлялась и поддерживалась в рабочем со-
стоянии организацией (3.2.1), и носитель, на кото-
ром она содержится 

Примечание 1 к определению: Документиро-
ванная информация может быть в любом формате 
и на любом носителе и из любого источника. 

Примечание 2 к определению: Документиро-
ванная информация может относиться к:

– системе менеджмента (3.5.3), включая свя-
занные с ней процессы (3.4.1); 

– информации, созданной организацией для 
обес печения функционирования (документации); 

– свидетельствам достигнутых результатов (за-
писям (3.8.10). 

Примечание 3 к определению: Термин является 

одним из числа общих терминов и определений для 
стандартов ИСО на системы менеджмента, данных 
в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 

3.8.7 спецификация (specification) 
документ (3.8.5), устанавливающий требования 

(3.6.4) 
ПРИМЕР. Руководство по качеству (3.8.8), 

план обеспечения качества (3.8.9), технический 
чертеж, процедурный документ, рабочая инструкция. 

Примечание 1 к определению: Спецификация 
может быть связана с деятельностью (например, 
процедурный документ, спецификация на процесс 
(3.4.1) и техническое задание на проведение испы-
таний (3.11.8) или продукции (3.7.6) (например, 
спецификация на продукцию, технические требова-
ния и чертеж). 

Примечание 2 к определению: Может быть 
так, что, устанавливая требования, спецификация 
дополнительно при этом содержит результаты про-
ектирования и разработки (3.4.8), и таким обра-
зом в некоторых случаях может использоваться как 
 запись (3.8.10). 

3.8.8 руководство по качеству (quality manual) 
спецификация (3.8.7) для системы менеджмен-

та качества (3.4.4) организации (3.2.1) 
Примечание 1 к определению: Руководства по 

качеству могут отличаться в деталях и по формату 
в зависимости от размера и сложности конкретной 
организации (3.2.1). 

3.8.9 план обеспечения качества (quality plan) 
спецификация (3.8.7) процедур (3.4.5) и соот-

ветствующих ресурсов, которые должны быть при-
менены в указанное время указанными лицами к за-
данному объекту (3.6.1) 

Примечание 1 к определению: Подобные про-
цедуры обычно включают ссылки на процессы 
(3.4.1) менеджмента качества (3.3.4) и процессы 
производства продукции (3.7.6) и услуги (3.7.7). 

Примечание 2 к определению: План обеспе-
чения качества часто содержит ссылки на разделы 
 руководства по качеству (3.8.8) или процедурные 
документы (3.8.5). 

Примечание 3 к определению: План обеспече-
ния качества является одним из результатов плани-
рования качества (3.3.5).

3.8.10 запись (record) 
документ (3.8.5), содержащий достигнутые 

 результаты или представляющий свидетельство вы-
полненных задач 

Примечание 1 к определению: Записи могут 
использоваться, например, для документирования 
прослеживаемости (3.6.13) и получения свиде-
тельств подтверждения соответствия (3.8.12), 
предупреждающих (3.12.1) и корректирующих 
действий (3.12.2). 

Примечание 2 к определению: Как правило, 
 записи не требуют управления версиями. 

3.8.11 план управления проектом (project 
management plan) 

документ (3.8.5), определяющий, что необходи-
мо для достижения цели(ей) (3.7.1) проекта (3.4.2) 

Примечание 1 к определению: План управления 
проектом должен включать в себя или ссылаться на 
план обеспечения качества (3.8.9) проекта. 
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Примечание 2 к определению: План управления 
проектом также включает или ссылается на другие 
планы, связанные с организационной структурой, 
 ресурсами, графиками, бюджетом, рисками (3.7.9), 
менеджментом (3.3.3), экологическим менеджмен-
том, менеджментом безопасности труда и охраны 
здоровья, а также менеджментом безопасности, на-
сколько это применимо. 

[ИСТОЧНИК: ISO 10006:2003, 3.7] 
3.8.12 подтверждение соответствия (verification) 
подтверждение получением объективных сви-

детельств (3.8.3), что заданные требования 
(3.6.4) были выполнены 

Примечание 1 к определению: Объективное 
свидетельство, необходимое для подтверждения со-
ответствия, может быть получено в результате конт-
роля (3.11.7) или иных форм определения (3.11.1), 
таких как альтернативные расчеты или анализ доку-
ментов (3.8.5). 

Примечание 2 к определению: Действия, выпол-
няемые для подтверждения соответствия, иногда на-
зываются процессом (3.4.1) квалификации. 

Примечание 3 к определению: Слово «провере-
но» («verified») используется для обозначения соот-
ветствующего статуса. 

3.8.13 подтверждение пригодности (validation) 
подтверждение получением объективных свиде-

тельств (3.8.3), что требования (3.6.4) для конкрет-
ного предполагаемого использования или применения 
были выполнены 

Примечание 1 к определению: Объективное сви-
детельство, необходимое для подтверждения пригод-
ности, является результатом испытания (3.11.8) или 
иных форм определения (3.11.1), таких как выполне-
ние альтернативных расчетов или анализ документов 
(3.8.5). 

Примечание 2 к определению: Слово «пригодно» 
(«validated») используется для обозначения соответ-
ствующего статуса. 

Примечание 3 к определению: Условия примене-
ния для подтверждения пригодности могут быть реаль-
ными или смоделированными.

3.8.14 
учет состояния конфигурации (configuration status 

accounting) 
документальная регистрация и предоставление 

 информации о конфигурации продукции (3.6.8), 
статусе предлагаемых изменений и состоянии выпол-
нения одобренных изменений 

[ИСТОЧНИК: ISO 10007:2003, 3.7] 
3.8.15 конкретная ситуация (specific case) 
<план обеспечения качества> предмет плана 

обес печения качества (3.8.9) 
Примечание 1 к определению: Этот термин ис-

пользуется для того, чтобы избежать повтора кон-
струкции «процесс (3.4.1), продукция (3.7.6), про-
ект (3.4.2) или контракт (3.4.7)» в ISO 10005. 

[ИСТОЧНИК: ISO 10005:2005, 3.10, изменен-
ный – примечание было изменено] 

3.9 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

3.9.1 обратная связь (feedback) 
<удовлетворенность потребителя> мнения, от-

зывы и выражение заинтересованности в продукции 

(3.7.6), услуге (3.7.7) или же процессе (3.4.1) управ-
ления претензиями 

[ИСТОЧНИК: ISO 100002:2014, 3.6, изменен-
ный – в определение был включен термин «услуга»] 

3.9.2 удовлетворенность потребителя (customer 
satisfaction) 

восприятие потребителем (3.2.4) степени удов-
летворения его ожиданий 

Примечание 1 к определению: Вполне возможно, 
что ожидания потребителя неизвестны организации 
(3.2.1) или даже самому потребителю до тех пор, пока 
продукция (3.7.6) или услуга (3.7.7) не будет постав-
лен/оказана. Оценка восприятия может быть необ-
ходимой для достижения высокого уровня удовлетво-
ренности потребителя соответствием его ожиданиям, 
даже если они не являются ни явно выраженными, ни 
обычно предполагаемыми или обязательными. 

Примечание 2 к определению: Претензии 
(3.9.3) – обычно показатель низкого уровня удовлет-
воренности потребителя, хотя их отсутствие не свиде-
тельствует о его высоком уровне. 

Примечание 3 к определению: Даже когда тре-
бования (3.6.4) потребителя согласованы с ним и  вы-
полнены, это еще не гарантирует высокой степени 
удовлетворенности потребителя. 

[ИСТОЧНИК: ISO 10004:2012, 3.3, изменен-
ный – примечания были изменены] 

3.9.3 претензия (complaint) 
<удовлетворенность потребителя> выражение 

 организации (3.2.1) неудовлетворенности ее продук-
цией (3.7.6) или услугой (3.7.7) или самим процессом 
(3.4.1) управления претензиями, которое предполага-
ет (явно или неявно) ответ или решение 

[ИСТОЧНИК: ISO 10004:2012, 3.2, изменен-
ный – в определение был включен термин «услуга»] 

3.9.4 обслуживание потребителя (customer service) 
взаимодействие организации (3.2.1) с потреби-

телем (3.2.4) в течение жизненного цикла продукции 
(3.7.6) или услуги (3.7.7) 

[ИСТОЧНИК: ISO 10004:2012, 3.5, изменен-
ный – в определение был включен термин «услуга»]

3.9.5 этические нормы при обеспечении удовлет-
воренности потребителя (customer satisfaction code of 
conduct) 

обязательства, даваемые организацией (3.2.1) 
потребителю (3.2.4), в отношении ее политики, 
 которая нацелена на повышение удовлетворенно-
сти потребителя (3.9.2), и сопутствующих условий 

Примечание 1 к определению: Сопутствую-
щие условия могут включать цели (3.7.1), обстоя-
тельства, ограничения, контрактную информацию 
(3.8.2) и процедуры (3.4.5) управления претензи-
ями (3.9.3). 

Примечание 2 к определению: в ISO 10001:2007 
используется термин «правила» вместо «правила до-
стижения  удовлетворенности». 

[ИСТОЧНИК: ISO 10001:2007, 3.1, изменен-
ный – был удален из числа допустимых термин «code» 
и изменено Примечание 2 к определению] 

3.9.6 спор (dispute) 
<удовлетворенность потребителя> несогла-

сие, следующее из претензии (3.9.3), переданной 
DPR-провайдеру (3.2.7) 

Примечание 1 к определению: Некоторые орга-
низации (3.2.1) предоставляют своим потребите-
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лям (3.2.4) высказывать свою неудовлетворенность, 
в первую очередь, DPR-провайдеру (3.2.7). В этой 
ситуации выражение неудовлетворенности становит-
ся претензией после передачи его в организацию для 
рассмотрения и становится спорным вопросом, если 
его не удается урегулировать внутри организации без 
вмешательства DPR-провайдера. Многие организа-
ции предпочитают, чтобы их потребители направляли 
выражение своей неудовлетворенности организации 
до обращения за разрешением спора вне организации. 

[ИСТОЧНИК: ISO 10003:2007, 3.6, измененный] 

3.10 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ

3.10.1 характеристика (characteristic) 
отличительная особенность 
Примечание 1 к определению: Характеристика 

 может быть присущей или присвоенной. 
Примечание 2 к определению: Характеристика 

 может быть качественной или количественной. 
Примечание 3 к определению: Существуют раз-

личные классы характеристик, такие как: 
– физические (например, механические, электри-

ческие, химические или биологические характеристики); 
– органолептические (например, связанные 

с обонянием, осязанием, вкусом, зрением, слухом); 
– поведенческие (например, вежливость, чест-

ность, правдивость); 
– временные (например, пунктуальность, надеж-

ность, доступность, продолжительность); 
– эргономические (например, физиологические ха-

рактеристики или связанные с безопасностью человека); 
– функциональные (например, максимальная ско-

рость самолета). 
3.10.2 характеристика качества (quality 

characteristic) 
присущая характеристика (3.10.1) объекта 

(3.6.1), относящаяся к требованию (3.6.4) 
Примечание 1 к определению: «Присущая» озна-

чает существующая в чем-то, в частности как постоян-
ная характеристика. 

Примечание 2 к определению: Характеристика, 
присвоенная объекту (например, стоимость объекта), 
не является характеристикой качества этого объекта. 

3.10.3 субъективный фактор (human factor) 
характеристика (3.10.1) человека, имеющего 

влияние на рассматриваемый объект (3.6.1) 
Примечание 1 к определению: Характеристики 

могут быть физическими, социальными и связанными 
с психологией восприятия. 

Примечание 2 к определению: Субъективные 
факторы могут оказывать существенное влияние на 
систему менеджмента (3.5.3). 

3.10.4 компетентность (competence) 
способность применять знания и навыки для дости-

жения намеченных результатов 
Примечание 1 к определению: Демонстрируемая 

компетентность иногда называется квалификацией. 
Примечание 2 к определению: Термин являет-

ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение было изменено добав-
лением Примечания 1 к определению. 

3.10.5 метрологическая характеристика 
(metrological characteristic) 

характеристика (3.10.1), которая может повли-
ять на результаты измерений (3.11.4) 

Примечание 1 к определению: Измерительное 
оборудование (3.11.6) имеет, как правило, несколько 
метрологических характеристик. 

Примечание 2 к определению: Метрологические 
характеристики могут подвергаться калибровке. 

3.10.6 конфигурация (configuration) 
взаимосвязанные функциональные и физические 

характеристики (3.10.1) продукции (3.7.6) или ус-
луги (3.7.7), определенные в информации о конфи-
гурации продукции (3.6.8) 

[ИСТОЧНИК: ISO 10007:2003, 3.3, изменен-
ный – в определение был включен термин «услуга»] 

3.10.7 базовое состояние конфигурации 
(configuration baseline) 

утвержденная информация о конфигурации про-
дукции (3.6.8), которая устанавливает характери-
стики (3.10.1) продукции (3.7.6) или услуги (3.7.7) 
на определенный момент времени, который принят за 
точку отсчета для всего жизненного цикла продукции 
или услуги 

[ИСТОЧНИК: ISO 10007:2003, 3.4, изменен-
ный – в определение был включен термин «услуга»] 

3.11 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ

3.11.1 определение (determination) 
действие по установлению одной или более харак-

теристик (3.10.1) и значений этих характеристик 
3.11.2 анализ (review) 
определение (3.11.1) пригодности, адекватности 

или результативности (3.7.11) объекта (3.6.1) для 
достижения заданных целей (3.7.1)

ПРИМЕР. Анализ менеджмента, анализ проекти-
рования и разработки (3.4.8), анализ требований 
(3.6.4) потребителя (3.2.4), анализ корректирую-
щих действий (3.12.2) и экспертиза. 

Примечание 1 к определению: Анализ может так-
же включать определение эффективности (3.7.10). 

3.11.3 мониторинг (monitoring) 
определение (3.11.1) состояния системы (3.5.1), 

процесса (3.4.1), продукции (3.7.6), услуги (3.7.7) 
или задачи 

Примечание 1 к определению: Для определения 
состояния может возникнуть необходимость прове-
рить, проконт ролировать или критически изучить. 

Примечание 2 к определению: Мониторинг, как 
правило, это определение состояния объекта (3.6.1), 
выполняемое на разных стадиях и в разное  время. 

Примечание 3 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение и Примечание 1 к опре-
делению были изменены, а также были добавлены 
Примечания 2 и 3 к определению. 

3.11.4 измерение (measurement) 
процесс (3.4.1) для определения значения 
Примечание 1 к определению: В соответствии 

с ISO 3534-2 определенное значение обычно является 
количественной величиной. 



№ 2/2016 НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 41

Примечание 2 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение было изменено добав-
лением Примечания 1 к определению. 

3.11.5 процесс измерений (measurement process) 
совокупность операций для определения количе-

ственного значения 
3.11.6 измерительное оборудование (measuring 

equipment) 
измерительные приборы, программное обеспече-

ние, измерительные эталоны, справочный материал, 
стандартные образцы или вспомогательные инстру-
менты или же комбинация всего этого, необходимые 
для выполнения процесса измерений (3.11.5) 

3.11.7 контроль (inspection) 
определение (3.11.1) соответствия (3.6.11) 

 заданным требованиям (3.6.4) 
Примечание 1 к определению: Если результат 

контроля свидетельствует о соответствии, то он может 
быть использован в целях подтверждения соот-
ветствия (3.8.12). 

Примечание 2 к определению: Результатом конт-
роля может быть установление соответствия или 
 несоответствия (3.6.9), или степени соответствия.

3.11.8 испытание (test) 
определение (3.11.1) в соответствии с требо-

ваниями (3.6.4) для конкретного предполагаемого 
 использования или применения 

Примечание 1 к определению: Если результат ис-
пытания свидетельствует о соответствии (3.6.11), 
то он может быть использован в целях подтвержде-
ния пригодности (3.8.13). 

3.11.9 оценка выполнения (progress evaluation) 
<управление проектами> оценка степени выпол-

нения установленных целей (3.7.1) проекта (3.4.2) 
Примечание 1 к определению: Такая оценка 

должна выполняться в соответствующие моменты на 
всем протяжении проекта для всех процессов (3.4.1) 
проекта на основе критериев для процессов проекта, 
а также продукции (3.7.6) или услуги (3.7.7). 

Примечание 2 к определению: Результаты оцен-
ки выполнения могут привести к пересмотру плана 
управления проектом (3.8.11). 

[ИСТОЧНИК: ISO 10006:2003, 3.4, изменен-
ный – были изменены Примечания к определению] 

3.12 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЙСТВИЯМ

3.12.1 предупреждающее действие (preventive action) 
действие, предпринятое для устранения причины 

потенциального несоответствия (3.6.9) или иной 
возможной нежелательной ситуации 

Примечание 1 к определению: Может быть более 
одной причины потенциального несоответствия. 

Примечание 2 к определению: Предупреждаю-
щее действие предпринимается для предотвращения 
возникновения несоответствия, в то время как кор-
ректирующее действие (3.12.2) – для предупреж-
дения повторения. 

3.12.2 корректирующее действие (corrective action) 
действие для устранения причины несоответ-

ствия (3.6.9) и предотвращения его повторения 

Примечание 1 к определению: Может быть более 
одной причины несоответствия. 

Примечание 2 к определению: Корректирую-
щее действие предпринимается для предотвращения 
повторения, в то время как предупреждающее дей-
ствие (3.12.1) – для предотвращения возникновения. 

Примечание 3 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение было изменено добав-
лением Примечания 1 и 2 к определению. 

3.12.3 коррекция (correction) 
действие для устранения обнаруженного несоот-

ветствия (3.6.9) 
Примечание 1 к определению: Коррекция может 

быть выполнена до, вместе и после корректирующе-
го действия (3.12.2). 

Примечание 2 к определению: Коррекцией может 
быть, например, переделка (3.12.8) или изменение 
категории качества (3.12.4).

3.12.4 изменение категории качества (regrade) 
понижение категории качества (3.6.3) несоот-

ветствующей (3.6.9) продукции (3.7.6) или услуги 
(3.7.7) с тем, чтобы привести ее в соответствие с тре-
бованиями (3.6.4), отличными от первоначальных 

3.12.5 разрешение на отклонение (concession) 
разрешение использования или выпуска (3.12.7) 

продукции (3.7.6) или услуги (3.7.7), которые не со-
ответствуют заданным требованиям (3.6.4) 

Примечание 1 к определению: Разрешение на 
отклонение обычно ограничивается поставкой продук-
ции или услуг, которые имеют несоответствующие 
(3.6.9) характеристики (3.10.1) в рамках установ-
ленных границ и, как правило, дается на ограниченную 
партию продукции или пакет услуг, на какой-то период 
времени и для конкретного применения. 

3.12.6 разрешение на отступление (deviation 
permit) 

разрешение на отступление от изначально установ-
ленных требований (3.6.4) к продукции (3.7.6) или 
услуге (3.7.7) до их производства 

Примечание 1 к определению: Разрешение на 
отступление обычно дается на ограниченную партию 
продукции или пакет услуг, на какой-то период време-
ни и для конкретного применения. 

3.12.7 выпуск (release) 
разрешение на переход к выполнению следующей 

стадии процесса (3.4.1) или к следующему процессу 
Примечание 1 к определению: В английском язы-

ке в контексте программного обеспечения и докумен-
тов (3.8.5) слово «release» часто означает версию 
программного средства или сам документ. 

3.12.8 переделка (rework) 
работа с целью сделать несоответствующую 

(3.6.9) продукцию (3.7.6) или услугу (3.7.7) соответ-
ствующей требованиям (3.6.4) 

Примечание 1 к определению: Переделка может 
затрагивать или изменять только часть несоответству-
ющей продукции или услуги. 

3.12.9 восстановление годности (repair) 
работа с целью сделать несоответствующую 

(3.6.9) продукцию (3.7.6) или услугу (3.7.7) пригод-
ной для предполагаемого использования 
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Примечание 1 к определению: Успешное восста-
новление годности несоответствующей продукции или 
услуги не обязательно делает продукцию соответству-
ющей требованиям (3.6.4). Возможно, вместе с вос-
становлением годности потребуется и разрешение на 
отклонение (3.12.5). 

Примечание 2 к определению: Восстановление 
годности включает в себя и устранение несоответствий 
ранее соответствующей продукции или услуги для вос-
становления его/ее пригодности к использованию, на-
пример, в ходе технического обслуживания. 

Примечание 3 к определению: Восстановление 
годности может затрагивать или изменять только часть 
несоответствующей продукции или услуги.

3.12.10 утилизация (scrap) 
действие с целью предотвращения первоначаль-

но предполагаемого применения несоответствующей 
продукции (3.7.6) или услуги (3.7.7) 

ПРИМЕР. Переработка, уничтожение 
Примечание 1 к определению: В случае с несо-

ответствующей услугой предотвращение применения 
осуществляется прекращением оказания услуги. 

3.13 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К АУДИТУ

3.13.1 аудит (audit) 
систематический, независимый и документирован-

ный процесс (3.4.1) получения объективного свиде-
тельства (3.8.3) и его объективной оценки с  целью 
определения степени соответствия критериям ауди-
та (3.13.7) 

Примечание 1 к определению: Основные эле-
менты аудита включают в себя определение (3.11.1) 
соответствия (3.6.11) объекта (3.6.1) в соответ-
ствии с процедурой (3.4.5), выполняемой персоналом, 
не несущим ответственности за проверяемый объект. 

Примечание 2 к определению: Аудит может быть 
внутренним (первой стороны) или внешним (второй 
или третьей стороны), а также может быть комбини-
рованным аудитом (3.13.2) или совместным ауди-
том (3.13.3). 

Примечание 3 к определению: Внутренние ауди-
ты, называемые иногда аудитами первой стороны, про-
водятся обычно самой организацией (3.2.1) или в ее 
интересах для анализа (3.11.2) менеджмента (3.3.3) 
и иных внутренних целей, и могут давать основания 
организации для заявления о соответствии. Незави-
симость может быть продемонстрирована отсутствием 
ответственности за проверяемую деятельность. 

Примечание 4 к определению: Внешние аудиты 
обычно включают те, что называют аудитами второй 
и третьей стороны. Аудиты второй стороны прово-
дятся сторонами, заинтересованными в деятельности 
организации, например, потребителями (3.2.4) или 
другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороны 
проводятся внешними независимыми проверяющими 
организациями, например, осуществляющими сер-
тификацию/регистрацию соответствия, или государ-
ственными учреждениями. 

Примечание 5 к определению: Термин являет-
ся одним из числа общих терминов и определений 
для стандартов ИСО на системы менеджмента, дан-
ных в Приложении SL дополнения Consolidated ISO 
Supplement к директивам ISO/IEC Directives, Part 1. 
Первоначальное определение и Примечания к опре-

делению были изменены для устранения циклических 
ссылок между терминами «критерии аудита» и «сви-
детельства аудита», а также были добавлены Приме-
чания 3 и 4 к определениям. 

3.13.2 комбинированный аудит (combined audit) 
аудит (3.13.1), выполняемый в одной проверя-

емой организации (3.13.12) одновременно для двух 
и более систем менеджмента (3.5.3) 

Примечание 1 к определению: Части системы 
 менеджмента, которые могут включаться в комбини-
рованный аудит, могут быть заданы соответствующи-
ми стандартами на системы менеджмента, стандарта-
ми на продукцию, услуги или процессы, применяемые 
в организации (3.2.1) 

3.13.3 совместный аудит (joint audit) 
аудит (3.13.1), проводимый в одной проверяемой 

организации (3.13.12) двумя или более проверяющи-
ми организациями (3.2.1) одновременно

3.13.4 программа аудита (audit programme) 
один или несколько аудитов (3.13.1), запланиро-

ванных на конкретный период времени и направлен-
ных на достижение общей цели 

[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.13, измененный] 
3.13.5 область аудита (audit scope) 
объем и границы аудита (3.13.1) 
Примечание 1 к определению: Область аудита, 

как правило, включает указание на физическое ме-
стоположение, подразделения организации, виды дея-
тельности и процессы (3.4.1). 

[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.14, изменен-
ный – примечание к определению было изменено] 

3.13.6 план аудита (audit plan) 
описание мероприятий и порядка проведения 

 аудита (3.13.1) 
[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.15] 
3.13.7 критерии аудита (audit criteria) 
совокупность политик (3.5.8), процедур (3.4.5) 

или требований (3.6.4), используемых как эталон, 
с которым сравнивается объективное свидетель-
ство (3.8.3) 

[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.2, изменен-
ный – термин «свидетельство аудита» был заменен 
термином «объективное свидетельство»] 

3.13.8 свидетельство аудита (audit evidence) 
записи, изложение фактов или иная информа-

ция, которая существенна с точки зрения критериев 
 аудита (3.13.7) и может быть проверена 

[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.3, изменен-
ный – было удалено примечание] 

3.13.9 выводы аудита (audit findings) 
результаты оценки собранных свидетельств 

 аудита (3.13.8) на соответствие критериям аудита 
(3.13.7) 

Примечание 1 к определению: Выводы аудита 
констатируют соответствие (3.6.11) или несоот-
ветствие (3.6.9). 

Примечание 2 к определению: На основании вы-
водов аудита могут выявляться возможности улучше-
ния (3.3.1) или стандартизации лучших практик. 

Примечание 3 к определению: В английском язы-
ке в том случае, если критериями аудита (3.13.7) 
выступают законодательные требования (3.6.6) 
или нормативные требования (3.6.7), вывод аудита 
может быть назван «compliance» («соблюдение») или 
«non-compliance» («несоблюдение»). 
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[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.4, изменен-
ный – Примечание 3 было модифицировано] 

3.13.10 заключение аудита (audit conclusion) 
результат аудита (3.13.1), формируемый после 

рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита 
(3.13.9) 

[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.5]
3.13.11 заказчик аудита (audit client) 
организация (3.2.1) или отдельное лицо, зака-

завшее аудит (3.13.1).
[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.6, изменен-

ный – примечание к определению было удалено] 
3.13.12 проверяемая организация (auditee) 
организация (3.2.1), в которой проводится аудит. 
[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.7] 
3.13.13 сопровождающий (guide) 
<аудит> (3.10.1) лицо, назначенное проверяемой 

организацией (3.13.12) для помощи группе аудита 
(3.13.14). 

[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.12] 
3.13.14 группа аудита (audit team) 
одно, два или более лиц, проводящих аудит 

(3.13.1) при поддержке технических экспертов 
(3.13.16) 

Примечание 1 к определению: Один из ауди-
торов (3.13.15) группы аудита назначается ведущим 
 аудитором. 

Примечание 2 к определению: В группу аудита 
могут включаться аудиторы-стажеры. 

[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.9 – измененный] 

3.13.15 аудитор (auditor) 
лицо, проводящее аудит (3.13.1). 
[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.8] 
3.13.16 технический эксперт (technical expert) 
<аудит> лицо в группе аудита (3.13.14), облада-

ющее знаниями или практическим опытом в специаль-
ной области. 

Примечание 1 к определению: Специальные 
знания или опыт связаны с организацией (3.2.1), 
конкретным процессом (3.4.1) или проверяемой дея-
тельностью, а также языком и культурными особенно-
стями. 

Примечание 2 к определению: Технический экс-
перт, входящий в группу аудита (3.13.14), не выпол-
няет функций аудитора (3.13.15). 

[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.10, изменен-
ный – Примечание 1 было модифицировано] 

3.13.17 наблюдатель (observer) 
<аудит> лицо, сопровождающее группу аудита 

(3.13.14), но не выполняющее функций аудитора 
(3.13.15). 

Примечание 1 к определению: Наблюдатель мо-
жет быть сотрудником проверяемой организации 
(3.13.12), представителем контролирующего орга-
на или другой заинтересованной стороны (3.2.3), 
 выступающий как свидетель аудита (3.13.1). 

[ИСТОЧНИК: ISO 19011:2011, 3.11, изменен-
ный – из определения был удален глагол «audit» 
(проводить аудит); примечание к определению было 
изменено]

Приложение A (информационное)

Отношения между понятиями и их графическое представление
A.1 Общие положения 
В терминоведении отношения между понятиями строятся в форме иерархической структуры характеристик видов

таким образом, что наиболее краткое описание понятия формируется из названия его вида и описания характеристик, 
которые отличают его от понятий, находящихся на этом же уровне иерархии или выше. 

Существуют три основных формы связей между понятиями, указанные в настоящем приложении: родовые (А.1.2), 
партитивные (A.1.3) и ассоциативные (А.1.4).

A.2 Родовые связи 
Нижестоящие в иерархии понятия наследуют все характеристики вышестоящего понятия и содержат описания тех 

характеристик, которые отличают их от понятий, находящихся на этом же уровне иерархии или выше, например, отно-
шения слов «весна», «лето», «осень», «зима» и «сезон». 

Родовые связи отражаются веерными или древовидными диаграммами без стрелок (см. рис. A.1). 
Пример из ISO 704:2009 (5.5.2.2.1) 

сезон

весна лето осень 

Рисунок A.1. Графическое представление родовых связей

A.3 Партитивные связи 
Нижестоящие в иерархии понятия отражают составные части вышестоящего понятия, например, весна, лето, 

осень и зима могут быть определены как части года. Для сравнения: неправильно определять хорошую погоду (одну из 
возможных характеристик лета) как часть года. 

Партитивные связи графически изображаются граблевидной диаграммой без стрелок (см. рис. A.2). 
Пример взят из ISO 704:2009 (5.5.2.3.1) 

год 

весна лето осень зима

Рисунок A.2. Графическое представление партитивных связей
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A.4 Ассоциативные связи 
Ассоциативные связи не столь экономные, как родовые и партитивные связи, но полезны в выявлении природы от-

ношений между одним понятием и другим в пределах системы понятий, например, причина и следствие, деятельность 
и место, деятельность и результат, инструмент и функция, материал и продукция. 

Ассоциативные связи изображаются двунаправленными стрелками (см. рис. A.3)
Пример из ISO 704:2009 (5.6.2) 

солнечная погода лето 

купание

Рисунок A.3. Графическое представление ассоциативных связей

A.4 Диаграммы понятий 
Рисунки A.4 – A.16 представляют диаграммы понятий, которые тематически сгруппированы в соответствии с раз-

делом 3. 
Поскольку определения терминов приведены здесь без каких-либо примечаний, рекомендуется обращаться к раз-

делу 3 для ознакомления с примечаниями.

Рисунок A.4.–3.1 Понятия класса «лицо или люди» и связанные с ними понятия

Рисунок A.5.–3.2 Понятия класса «организация» и связанные с ним понятия

лицо (из словаря) 
отдельный человек 

высшее руководство (3.1.1) 
лицо или группа лиц, осуществля-
ющая руководство и управление 
организацией на высшем уровне 

организация (3.2.1) 
лицо или группа лиц, обладающая 

своими собственными функциями 
с обязанностями, полномочиями и 

взаимосвязями для достижения своих 
целей 

заинтересованная сторона 
(3.2.3) 

лицо или организация, которые 
могут влиять на осуществление 

деятельности или принятие решения 
быть подверженным их воздействию 

или воспринимать себя в качестве 
последних 

потребитель (3.2.4) 
лицо или организация, которые 

могли бы получать или получают про-
дукцию или услугу, предназначенную 
для или затребованную этим лицом 

или организацией 

поставщик (3.2.5) 
организация, которая поставляет 

продукцию или услугу 

контекст организации (3.2.2) 
совокупность внутренних и внеш-

них факторов, которые могут оказы-
вать влияние на подходы организации 
к разработке и достижению ее целей 

ассоциация (3.2.8) 
организация, членами которой 

являются другие организации или 
отдельные лица 

метрологическая функция 
(3.2.9) 

функциональная единица с 
административной и технической 

ответственностью по определению 
и реализации системы менеджмента 

измерений 

внешний поставщик (3.2.6) 
поставщик, который не является 

частью организации 

провайдер процесса разрешения 
споров (3.2.7) 

лицо или организация, которые 
обеспечивают и управляют процессом 

разрешения внешних споров

привлечение (3.1.3) 
участие в деятельности, событии или 

ситуации 

группа контроля конфигурации 
(3.1.5) 

лицо или группа лиц, обладающая 
необходимыми полномочиями, на 

которых возложена ответственность  
принимать решения о конфигурации 

консультант по системе менеджмен-
та качества (3.1.2) 

лицо, помогающее организации в 
применении системы менеджмента 
качества, давая рекомендации или 

предоставляя информацию вовлеченность (3.1.4) 
привлечение и вклад в деятельность 

по достижению общих целей 

представитель по урегулированию 
спора (3.1.6) 

конкретное лицо, назначенное 
провайдером процесса разрешения 

споров для содействия сторонам 
в разрешении спора
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Рисунок A.6.–3.3 Понятия класса «деятельность» и связанные с ним понятия

Рисунок A.7.–3.4 Понятия класса «процесс» и связанные с ним понятия

деятельность (слово из словаря) 
выполнение действий 

менеджмент (3.3.3) 
скоординированная деятельность 

по руководству и управлению органи-
зацией 

Объект конфигурации (3.3.13) 
объект в рамках конфигурации, 

который удовлетворяет функции 
целевого применения 

задача (3.3.11) 
<управление проектами> мини-

мальная выделяемая часть работ по 
проекту 

управление проектами (3.3.12) 
планирование, организация, 

мониторинг, контроль и отчетность 
по всем аспектам проекта, а также 

мотивация всех привлеченных в него 
для достижения целей проекта 

процесс (3.4.1) 
совокупность взаимосвязанных 

или взаимодействующих видов 
деятельности, использующих входы 
для производства запланированных 

результатов 

проект (3.4.2) 
уникальный процесс, состоящий 

из комплекса координируемых и 
контролируемых задач, имеющий дату 

начала и окончания, предпринятый 
для достижения цели, соответству-
ющий определенным требованиям, 
включая ограничение по времени, 

стоимости и ресурсам 

применение системы менеджмен-
та качества (3.4.3) 

процесс разработки, документиро-
вания, внедрения, поддержания функ-
ционирования и улучшения системы 

менеджмента качества 

обеспечение компетентности 
(3.4.4) 

процесс достижения компетент-
ности 

процедура (3.4.5) 
установленный способ 

осуществления деятельно-
сти или процесса 

передавать на аутсорсинг (3.4.6) 
заключать соглашение, по которо-

му внешняя организация выполняет 
часть функций или процесса органи-

зации 

контракт (3.4.7) 
обязывающее соглашение 

проектирование и разработка 
(3.4.8) 

совокупность процессов, которые 
преобразуют требования к объекту в 
более детальные требования к этому 

объекту

конфигурационный менеджмент 
(3.3.9) 

скоординированные действия по 
управлению и контролю конфигура-

циями 

улучшение (3.3.1) 
действия по улучшению показате-

лей деятельности 

менеджмент качества (3.3.4) 
менеджмент применительно

 к качеству 

планирование качества 
(3.3.5) 

часть менеджмента 
качества, направленная на 
установление целей в обла-
сти качества и необходимых 
рабочих процессов, а также 
соответствующих ресурсов 

для достижения целей в 
области качества 

постоянное улучшение (3.3.2) 
повторяющееся действие по улуч-

шению показателей деятельности 

управление изменениями 
(3.3.10) 

действия по контролю выхода по-
сле формального одобрения информа-

ции о конфигурации продукции 

обеспечение качества 
(3.3.6) 

часть менеджмента 
качества, направленная на 
обеспечение уверенности, 
что требования к качеству 

будут выполнены 

контроль качества 
(3.3.7) 

часть менеджмента 
качества, направленная на 
выполнение требований к 

качеству 

улучшение качества 
(3.3.8) 

часть менеджмента 
качества, направленная на 
увеличение способности 
выполнять требования к 

качеству
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Рисунок A.8.–3.5 Понятия класса «система» и связанные с ним понятия

система (3.5.1) 
совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих элементов 

инфраструктура (3.5.2) 
система, включающая в себя со-
оружения, оборудование, а также 

структур, предоставляющих услуги, 
необходимые для деятельности орга-

низации система менеджмента (3.5.3) 
совокупность взаимосвязанных 

или взаимодействующих элементов 
организации для разработки политик 
и целей, а также процессов для дости-

жения этих целей 

система менеджмента качества 
(3.5.4) 

часть системы менеджмента примени-
тельно к качеству 

производственная среда (3.5.5) 
совокупность условий, в которых 

выполняются работы 

метрологическое подтверждение 
(3.5.6) 

комплекс работ, необходимых для га-
рантии того, что измерительное обо-

рудование соответствует требованиям 
к его предполагаемому применению 

система менеджмента измерений 
(3.5.7) 

совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, необ-
ходимых для получения метрологиче-
ского подтверждения и постоянного 

контроля процессов измерения 

политика (3.5.8) 
намерения и направление развития 

организации, официально сформули-
рованные высшим руководством 

видение (3.5.10) 
представление высшего 
руководства о том, чем 

хотела бы в будущем стать 
организация 

миссия (3.5.11) 
представление высшего 

руководства о смысле су-
ществования организации 

стратегия (3.5.12) 
план для достижения дол-
говременной или основной 

целиполитика в области качества (3.5.9) 
политика в отношении качества 
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Рисунок A.9.–3.6 Понятия класса «требование» и связанные с ним понятия

объект (3.6.1) 
сущность, элемент, нечто, что можно ощутить или представить 

категории качества (3.6.3) 
категория или класс, соответству-
ющие различным требованиям к 

объекту, имеющим одинаковое функ-
циональное назначение 

требование к качеству (3.6.5) 
требование, относящееся к качеству 

нормативное требование (3.6.7) 
обязательное требование, установ-
ленное органом, уполномоченным 

законодательным органом 

несоответствие (3.6.9) 
невыполнение требования 

соответствие (3.6.11) 
выполнение требования 

качество (3.6.2) 
степень, с которой совокупность 
присущих характеристик объекта 

соответствует требованиям 

требование (3.6.4) 
потребность или ожидание, которое 
установлено, обычно предполагается 

или является обязательным 

законодательное требование (3.6.6) 
обязательное требование, установ-
ленное законодательным органом 

информация о конфигурации про-
дукции (3.6.8) 

требование или иная информация для 
проектирования, производства, под-

тверждения соответствия, эксплуата-
ции и обслуживания продукции 

дефект (3.6.10) 
несоответствие, связанное с предпо-
лагаемым или указанным примене-

нием 

способность (3.6.12) 
способность объекта получить выход, 
который будет удовлетворять требо-

ваниям к этому выходу 

прослеживаемость (3.6.13) 
возможность проследить историю, 

применение или расположение 
объекта 

надежность (3.6.14) 
готовность к работе как и когда это 

требуется 

инновация (3.6.15) 
новый или измененный объект, реа-
лизующий или перераспределяющий 

ценность
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Рисунок A.10.–3.7 Понятия класса «результат» и связанные с ними понятия

результат 
(слово из словаря) 

выход (3.7.5) 
результат процесса 

показатель деятельности 
(3.7.8) 

измеримый результат 

цель в области качества 
(3.7.2) 

цель в отношении 
качества 

продукция (3.7.6) 
выход, формируемый организацией, 
который может быть произведен без 
осуществления каких-либо операций 
между организацией и потребителем 

эффективность (3.7.10) 
отношение между до-

стигнутым результатом и 
затраченными ресурсами 

успех (3.7.3) 
достижение цели 

услуга (3.7.7) 
выход, формируемый организацией, 

который требует выполнения хотя бы 
одной операции между организацией и 

потребителем 

результативность 
(3.7.11) 

степень реализации 
запланированной 

деятельности и дости-
жения запланированных 

результатов 

устойчивый успех (3.7.4) 
длительный успех 

риск (3.7.9) 
влияние неопределенности 

цель (3.7.1) 
результат, который должен быть 

достигнут
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Рисунок A.11.–3.8 Понятия класса «данные, информация, документ» и связанные с ними понятия

данные (3.8.1) 
факты об объекте 

спецификация (3.8.7) 
документ, устанавливающий требо-

вания 

информация (3.8.2) 
значимые данные 

руководство по качеству 
(3.8.8) 

спецификация для системы 
менеджмента качества орга-

низации 

подтверждение пригод-
ности (3.8.13) 

подтверждение получени-
ем объективных свиде-
тельств, что требования 
для конкретного предпо-
лагаемого использования 

или применения были 
выполнены 

документированная информация 
(3.8.6) 

информация, для которой требуется, 
чтобы она управлялась и поддержи-
валась в рабочем состоянии органи-
зацией, и носитель, на котором она 

содержится 

план обеспечения качества 
(3.8.9) 

спецификация процедур и 
соответствующих ресур-

сов, которые должны быть 
применены в указанное 

время указанными лицами к 
заданному объекту 

учет состояния конфигурации 
(3.8.14) 

документальная регистрация и предо-
ставление информации о конфигура-
ции продукции, статусе предлагаемых 
изменений и состоянии выполнения 

одобренных изменений 

объективное свидетельство (3.8.3) 
данные, подтверждающие наличие 

или истинность чего-либо 

запись (3.8.10) 
документ, содержащий достигнутые 

результаты или представляющий 
свидетельство выполненных задач 

конкретная ситуация (3.8.15) 
предмет плана обеспечения качества

информационная система 
(3.8.4) 

используемая в организации 
сеть коммуникационных 

каналов 

план управления проектом (3.8.11) 
документ, определяющий, что необхо-
димо для достижения целей проекта 

документ (3.8.5) 
информация и носитель, на котором 

она содержится 

подтверждение соответ-
ствия (3.8.12) 

подтверждение получением 
объективных свидетельств, 
что заданные требования 

были выполнены 
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Рисунок A.12.–3.9 Понятия класса «потребитель» и связанные с ними понятия

Рисунок A.13.–3.10 Понятия класса «характеристика» и связанные с ними понятия

потребитель (3.2.4) 
лицо или организация, которые могли бы получать или 
получают продукцию или услугу, предназначенную для 

или затребованную этим лицом или организацией 

спор (3.9.6) 
несогласие, следующее из претензии 

переданной DPR-провайдеру

обратная связь (3.9.1) 
мнения, отзывы и выражение заинте-
ресованности в продукции, услуге или 
же процесс управления претензиями 

характеристика (3.10.1)
отличительная особенность 

базовое состояние конфигурации 
(3.10.7) 

утвержденная информация о конфи-
гурации продукции, которая устанав-

ливает характеристики продукции 
или услуги на определенный момент 
времени, который принят за точку 

отсчета для всего жизненного цикла 
продукции или услуги 

удовлетворенность потребителя 
(3.9.2) 

восприятие потребителем степени 
удовлетворения его ожиданий 

характеристика качества (3.10.2) 
присущая характеристика объекта, 

относящаяся к требованию 

компетентность (3.10.4) 
способность применять знания и 

навыки для достижения намеченных 
результатов 

претензия (3.9.3) 
выражение организации неудовлетво-
ренности ее продукцией или услугой, 

или самим процессом управления 
претензиями, которое предполагает 
(явно или неявно) ответ и решение 

субъективный фактор (3.10.3) 
характеристика человека, имеющая 

влияние на рассматриваемый объект 

обслуживание потреби-
теля (3.9.4) 

взаимодействие организа-
ции с потребителем в те-
чение жизненного цикла 

продукции или услуги 

метрологическая характеристика 
(3.10.5) 

характеристика, которая может вли-
ять на результаты измерений 

этические нормы при обеспечении 
удовлетворенности потребителя 

(3.9.5) 
обязательства, даваемые организа-
цией потребителю, в отношении ее 

политики, которая нацелена на повы-
шение удовлетворенности потребите-

ля, и сопутствующих условий 

конфигурация (3.10.6) 
взаимосвязанные функциональные и 
физические характеристики продук-
ции или услуги, определенные в ин-

формации о конфигурации продукции 
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Рисунок A.14.–3.11 Понятия класса «определение» и связанные с ними понятия

определение (3.11.1) 
деятельность по установлению одной 
или более характеристик и значений 

этих характеристик 

измерение (3.11.4) 
процесс для определения значения 

анализ (3.11.2) 
определение пригодности, адекватно-
сти или результативности объекта для 

достижения заданных целей 

процесс измерения (3.11.5) 
совокупность операций для определе-

ния количественного значения 

мониторинг (3.11.3) 
определение состояния системы, про-
цесса, продукции, услуги или задачи 

измерительное оборудование 
(3.11.6) 

измерительные приборы, программ-
ное обеспечение, измерительные 
эталоны, справочный материал, 

стандартные образцы или вспомога-
тельные инструменты или же комби-
нация всего этого, необходимые для 

выполнения процесса измерений

контроль (3.11.7) 
определение соот-
ветствия заданным 

требованиям 

испытание (3.11.8) 
определение в соответ-

ствии с требованиями для 
конкретного предполага-
емого использования или 

применения 

оценка выполнения (3.11.9) 
оценка степени выполнения установ-

ленных целей проекта 
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Рисунок A.15.–3.12 Понятия класса «действие» и связанные с ними понятия

действие (слово из словаря) 
работа для достижения чего-либо 

разрешение на отступление (3.12.6) 
разрешение на отступление от изна-
чально установленных требований 

к продукции или услуге до их произ-
водства 

предупреждающее действие (3.12.1) 
действие, предпринятое  для устра-

нения причины потенциального 
несоответствия или иной возможной 

нежелательной ситуации 

выпуск (3.12.7) 
разрешение на переход к выполнению 

следующей стадии процесса или 
к следующему процессу 

корректирующее действие (3.12.2) 
действие для устранения причины 

несоответствия и предотвращения его 
повторения 

переделка (3.12.8) 
работа с целью сделать несоответ-
ствующую продукцию или услугу 
соответствующей требованиям 

коррекция (3.12.3) 
действие для устранения обнаружен-

ного несоответствия 

восстановление годности (3.12.9) 
работа с целью сделать несоответ-
ствующую продукцию или услугу 
пригодной для предполагаемого 

использования 

изменение категории качества 
(3.12.4) 

понижение категории качества несо-
ответствующего продукта или услуги с 
тем, чтобы привести его/ее в соответ-
ствие с требованиями, отличными от 

первоначальных 

утилизация (3.12.10) 
действие с целью предотвращения 
первоначально предполагаемого 
применения несоответствующей 

продукции или услуги 

разрешение на отклонение (3.12.5) 
разрешение использования или выпу-
ска продукции или услуги, которые не 
соответствуют заданным требованиям 

разрешение (слово из словаря) 
действие по наделению официальны-

ми полномочиями 

действия,  связан-
ные с несоответ-

ствием 

действия с продук-
том или услугой
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Рисунок A.16.–3.13 Понятия класса «аудит» и связанные с ними понятия

аудит (3.13.1) 
систематический, независимый и документированный 

процесс для получения объективного свидетельства и его 
объективной оценки с целью определения степени соответ-

ствия критериям аудита 

группа аудита (3.13.14) 
одно, два или более лиц, проводящих 

аудит при поддержке технических 
экспертов 

комбинированный аудит (3.13.2) 
аудит, выполняемый в одной проверя-
емой организации одновременно для 

двух и более систем менеджмента 

аудитор (3.13.15) 
лицо, проводящее аудит 

совместный аудит (3.13.3) 
аудит, проводимый в одной проверя-
емой организации двумя или более 

проверяющими организациями 
одновременно

технический эксперт (3.13.16) 
лицо в группе аудита, обладающее 

знаниями или практическим опытом в 
специальной области 

заказчик аудита 
(3.13.11) 

организация или отдель-
ное лицо, заказавшее 

аудит 

наблюдатель (3.13.17) 
лицо, сопровождающее группу 

аудита, но не выполняющее функций 
аудитора 

проверяемая организа-
ция (3.13.12) 

организация, в которой 
проводится аудит 

программа аудита (3.13.4) 
один или несколько аудитов, запла-
нированных на конкретный период 

времени и направленных на достиже-
ние  общих целей 

сопровождающий 
(3.13.13) 

лицо, назначенное 
проверяемой организа-
цией для помощи группе 

аудита 

область аудита (3.13.5) 
объем и границы аудита 

план аудита (3.13.6) 
описание мероприятий и порядка 

проведения аудита 

критерии аудита (3.13.7) 
совокупность политик, процедур 

или требований, используемых как 
эталон, с которым сравнивается 

объек тивное свидетельство 

свидетельство аудита (3.13.8) 
записи, изложение фактов или иная 
информация, которая существенна 
с точки зрения критериев аудита и 

может быть проверена 

выводы аудита (3.13.9) 
результаты оценки собранных 

свидетельств аудита на соответствие 
критериям аудита 

заключение аудита (3.13.10) 
результат аудита, формируемый после 

рассмотрения целей аудита и всех 
выводов аудита
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КТО ТАКОЙ ПОВАР?
Это работник, который готовит еду для работников производственного предприятия или другого рабочего места, или сотрудников 
учреждения, или учащихся и преподавателей школы и т. д.

ЧТО ОПАСНОГО В ЭТОЙ РАБОТЕ?

•Повара часто получают порезы, раны пальцев и рук или даже отрезают их ножами, дру-
гими острыми инструментами и кухонными приборами.
•Повара могут страдать от ожогов и ошпаривания, вызванных контактом с горячими по-
верхностями и кухонными принадлежностями, пролитым горячим кулинарным маслом 
и  другими горячими веществами, или горячими парами.
•Работая в кухне, где обычно жарко и влажно, повара могут страдать от неудобств и даже 
болезней, вызванных жарой и частыми сквозняками.
•Работа повара физически тяжела: она включает повторяющиеся движения, требующие 
усилий, длительное стояние, передвижение тяжелых грузов и т. п. Все это может привести 
к болям и другим проблемам в руках, ногах, пояснице и других частях тела.

Несчастные случаи 
и травмы:

Порезы и уколы, причиненные ножами и другими острыми предметами

Травмы пальцев и кистей рук, включая ампутации, вызванные кухонной техникой: резаками, машинами для нарезки 
ломтей, пилами, мясорубками и т. д. [см. примечание ]

Травмы глаз, вызванные летящими кусочками костей и т. д.

Падения на мокрых и скользких полах

Падения при переносе тяжелых и объемистых предметов, особенно горшков, кастрюль и т. п.

Ожоги и ошпаривание, вызванные контактом с горячими поверхностями и кухонными принадлежностями, пролитым 
горячим кулинарным маслом и другими горячими веществами, или горячими парами

Удар током, вызванный неисправным электрооборудованием или установками

Опасность пожара, вызванная тепловыми источниками: печами, рашперами и т. п.

Взрывопожароопасность, вызванная наличием горючих материалов, используемых в качестве горючего для кухонных 
приборов

Опасность быть запертым внутри холодильных и морозильных комнат

Укусы паразитов (грызунов, змей и т. д.) или бродячих животных

Химический 
риск:

Контакт с дымом при готовке, содержащим опасные компаунды (PAH), особенно при жарке на рашпере

Контакт со специями и другими пищевыми компонентами, которые могут вызвать аллергию у сверхчувствительных 
людей

Контакт с окисью углерода, продуктами горения и парами горючего в кухнях, оборудованных печами на горючем

Контакт с дезинфицирующими и чистящими веществами, используемыми для мытья посуды и уборки кухни и, воз-
можно, вызывающими сыпь на коже и дерматозы

Контакт с пестицидами, используемыми для контроля насекомых, грызунов и т. д.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ                СТРАНИЦА 2

ПОВАР*  СТРАНИЦА 1

Физический 
риск: 

Подверженность микроволновому излучению, просачивающемуся из неисправных микроволновых печей

Подверженность тепловому излучению из печей и других источников тепла  

Подверженность шуму, вызванному кухонными приборами, принадлежностями и т. п.

Контакт с высокими температурами, высокими уровнями относительной влажности и сквозняками, типичными для 
кухонной рабочей среды

Контакт с сильным холодом и с резкими переменами от тепла к холоду и наоборот при входе и выходе из холодильных 
и морозильных комнат

Биологический риск: Опасность отравления при пробовании ингредиентов пищи и разных блюд на разных стадиях готовки

Контакт с сырыми овощами и продуктами животного происхождения, что может вызвать аллергическую реакцию

Укусы и инфекционные заболевания, вызванные насекомыми и грызунами

Зоонотические болезни (например, бруцеллез, туляремия и т. д.), вызванные обращением с зараженным мясом

Грибковые болезни, особенно кандидоз, вызванные подкожной инфекцией

ологический риск
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Эргономические,  
психосоциальные 
и организационные 
факторы:

Накопительные травматические расстройства верхних конечностей, вызванных постоянными повторяющимися (часто 
требующими усилия) движениями рук, кистей или запястий при подготовке ингредиентов пищи

Хроническая усталость и боли в пояснице и ногах из-за продолжительного стояния  

Проблемы со спиной, вызванные передвижением тяжелых грузов (больших горшков и т. п.) 

Контакт с некоторыми специями может вызвать специфическую позитивную или негативную повышенную чувстви-
тельность к их запахам и/или пристрастие или отвращение  

Опасность словесных оскорблений или физического насилия со стороны неудовлетворенных клиентов или начальников и коллег

9

Синонимы Повар столовой в учреждении, шеф-повар, армейский повар

Определение 
и/или описание

Готовит еду для работников производственного предприятия или другого рабочего места, или сотрудников учреждения, или уча-
щихся и преподавателей школы и т. д. Готовит продукты в количествах, соответствующих меню и количеству обслуживаемых людей. 
Моет тарелки. Может печь хлеб и пирожки]. Режет мясо. Планирует меню, пользуясь соответствием продуктов времени года и их 
доступностью в данном районе. Может подавать еду на стол. Может заказывать припасы и вести записи и отчеты.  Может направлять 
деятельность одного или более работников, помогающих в подготовке и подаче блюд. [Согласно Словарю названий  профессий: 
Повар (любая отрасль)].

Родственные 
и более узкие 
профессии

Пекарь, мясник, начальник/контролер столовой, ученик повара, ассистент повара, помощник повара, посудо-
мойка, кладовщик продуктов, кухонный помощник, кухонный уборщик, буфетчик, эконом, официант.

Выполняемые 
операции

Добавлять
Печь
Смешивать
Кипятить
Варить
Поставлять провизию
Шинковать
Сбивать
Готовить
Охлаждать
Покрывать глазурью

Контролировать 
(жару и т. д.)
Консервировать
Резать
Украшать
Размораживать
Растворять
Сбрасывать мусор
Добавлять вкусо-
вые добавки
Жарить

Нагревать
Поддерживать 
температуру
Разминать
Измерять
Крошить
Смешивать
Наблюдать
Заказывать (припасы)
Мариновать
Планировать меню

Перемалывать
Подготавливать
Приобретать
Полоскать
Печь
Раскатывать (тесто)
Пилить (мясо, рыбу)
Приправлять
Подавать
Формовать
Нарезать

Размазывать
Сжимать
Пропаривать
Тушить
Помешивать
Включать/выключать
Пробовать
Мыть
Взвешивать
Заворачивать
Делить на части

Используемые  
инструменты 
и оборудование

Холодильники; морозильники; оборудование для разлива напитков; кофемашины; водонагреватели; водные танки; котлы; 
печи (электрические, газовые, микроволновые или другие); фритюрницы; посудомоечные машины; кухонные комбайны; 
миксеры, грили; мясные и рыбные пилы; мясорубки; оборудование для нарезки; смесители; раковины; весы; формовочное 
оборудование; консервные ножи (ручные или электрические); лопатки; ножи; вилки; ложки; чайники; лотки; тележки; чаши; 
контейнеры; блюда; изделия из стекла; банки; кастрюли; горшки; емкости для горячих жидкостей; утилизаторы; измельчи-
тели мусора.

Отрасли, где 
распространена 
данная профессия

Заводы и другие рабочие места, где работают столовые и другие подобные службы; учреждения; учебные заведения и т. д.

Примечания: Согласно сведениям Национального совета по безопасности (см. п. 2 
в списке литературы) почти половина заявок на компенсацию со стороны 
работников пищевого обслуживания приходится на травмы кистей и  паль-
цев рук.Многие повара на заводах и в учреждениях – женщины, что при-
водит к специфическим проблемам здоровья и безопасности (включая 
сексуальные домогательства). Повара, которые также пекут хлеб и выпечку, 
подвергаются дополнительным опасностям, типичным для профессии 
 пекаря (См. Информационный листок В6).

Литература: Энциклопедия охраны труда, 4 изд., 
МОТ, Женева, 1998, т. 3, с. 98.2–98.5
Кухонные машины. Информационный 
листок 545, вар. 93, Национальный  
 Совет по Безопасности, США, 1993
Здоровье и безопасность в кухнях и 
местах приготовления пищи. Брошю-
ра HS(G)55, HSE (UK), Лондон, 1991

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОСТЕЙ               СТРАНИЦА 3

Носите защитные перчатки на стальной сетке.

Установите загородки вокруг техники, чтобы избежать ампутации.

Носите спецобувь с нескользкими подошвами.

Перед работой проверяйте электрооборудование на безопасность. Вызывайте квалифицированного электрика для осмотра подозрительного 
оборудования.

Проверяйте микроволновые печи на предмет утечки и чините их при необходимости.

Установите эффективную выхлопную вентиляцию и кондиционирование воздуха, чтобы избежать загрязнения воздуха и теплового стресса; 
при необходимости используйте нейтрализаторы запаха.

Отрегулируйте горелки для чистого горения, чтобы сократить образование окиси углерода; установите мониторы, которые подадут сигнал 
 тревоги, если уровень окиси углерода превысит безопасный предел.

Договоритесь о периодических визитах профессионального истребителя паразитов для контроля за их размножением и о дополнительных 
посещениях в случае серьезного заражения.

Изучите и используйте технику безопасного подъема и переноса тяжелых и объемистых грузов; при поднятии грузов используйте себе в помощь 
механические приспособления.

 СТРАНИЦА 4

р р ур

__________________________________________

*Международные информационные листки опасностей по профессиям (www.safework.ru)  
  Начало в № 1, 3, 4, 6–12, 2015 г., № 1, 2016 г.
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______________________________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

          ЗАТВЕРДЖЕНО
      Наказ ___________________________
       (посада роботодавця і найменування підприємства)

    ________________ № _________
                                                    (число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____

ДЛЯ КУХАРЯ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Інструкція з охорони праці для кухаря (далі – Інструкція; код 5122 за Національним класифікато-

ром України ДК 003:2010 «Класифікатор професій») є інструкцією за професією, що встановлює вимоги 
безпеки при виконанні робіт під час приготування їжі в умовах кухні. Робота кухаря не відноситься до робіт 
з підвищеною небезпекою.

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвер-
дженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, Типового положення про порядок проведен-
ня навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 
26.01.2005 № 15, та з урахуванням вимог Правил охорони праці для підприємств громадського харчування, 
затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25.06.1996 № 107; 
Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219; СанПин 42-123-5777-91 «Са-
нитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, 
вырабатывающие мягкое мороженое»; п. 5 «Підприємства громадського харчування» таблиці Переліку 
необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхід-
ні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженого наказом  
 Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280.

1.3. Кухар повинен мати відповідну професійну підготовку. Професія кухаря може бути отримана шля-
хом проведення формального навчання на підприємстві. Не допускається до теплового оброблення продук-
тів особа віком молодше 18 років. Працювати кухарем може особа, яка пройшла медичне обстеження, за 
результатами якого визнана здатною виконувати роботи, із записом у санітарну книжку за встановленою 
формою. Кухар з періодичністю один раз на рік проходить клінічні, лабораторні та інші дослідження (флюо-
рографію, дослідження крові на сифіліс, мазки на гонорею; дослідження на носійство кишкових інфекцій; 
серологічне дослідження на черевний тиф; дослідження на гельмінтози; мазок з горла та носа на наявність 
патогенного стафілококу) та один раз на 2 роки – лікарів-спеціалістів (терапевта, дерматовенеролога, сто-
матолога, отоларинголога).

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ КУХАРЯ 
(Випуск 65 «Торгівля та громадське харчування». Розділ 2. Робітники» Довідника кваліфікаційних характеристик 
професій працівників, затвердженого наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України 

від 30.11.1999 № 918)

3-й розряд. Завдання та обов’язки. Готує страви та кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки: варить, 
смажить, запікає та випікає вироби. Формує та панірує напівфабрикати. Здійснює допоміжні роботи з виготовляння страв 
та кулінарних виробів. Проводить процеси первинної кулінарної обробки сировини. Виготовляє страви з концентратів. 
Порціонує (комплектує), роздає страви масового попиту. 
 Повинен знати: рецептури, технологію виготовляння, вимоги до якості, правила роздачі (комплектації), терміни та 
умови зберігання страв; види, властивості, кулінарне призначення та особливості оброблення картоплі, овочів, грибів, 
круп, макаронних та бобових виробів, сиру, яєць, напівфабрикатів з котлетної маси, тіста, консервів, концентратів та інших 
продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності; прийоми, способи та послідовність виконання 
теплового оброблення продуктів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого 
інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; 
правила роботи підприємств громадського харчування; санітарні правила для підприємств громадського харчування; 
правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Приклади робіт. Варіння картоплі та інших овочів, бобових, макаронних виробів, каш; смаження картоплі, овочів, 
виробів з котлетної маси; запікання овочевих та круп’яних виробів; формування виробів з тіста, їх підсмаження та випікання; 
промивання, зачищання, нарізування овочів та зелені; розморожування м’яса, риби; потрошіння дичини, птиці, риби. 
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1.4. Під час прийняття на роботу кухар ознайомлюється під підпис з умовами праці та про наявність  
на його робочому місці небезпечних і шкідливих чинників.

1.5. Основні шкідливі та небезпечні чинники, що діють на кухаря:
ріжучі та колючі кромки робочого інвентарю і тари;
підвищена температура нагрівального обладнання, посуду та їжі; 
вибух газового обладнання (за наявності);

4-й розряд. Завдання та обов’язки. Готує страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних способів 
теплової кулінарної обробки. Випускає холодні страви та закуски: салати овочеві, з м’ясом, вінегрети, рибу під маринадом, 
холодці. Варить бульйони (м’ясні, м’ясо-кісткові, рибні, грибні) та супи (заправочні, пюреподібні, холодні, солодкі, 
молочні). Готує різні види пасеровок та соуси на кістковому бульйоні і на молоці. Готує другі страви з м’яса, риби, овочів, 
круп у вареному, тушкованому, запеченому, смаженому вигляді (м’ясо відварне, рибу відварну, смажену, парову, овочі 
фаршировані, запіканки з овочів, круп, молочні страви тощо). Готує гарячі та холодні напої, солодкі страви. Замішує прісне та 
дріжджове тісто, випікає з нього вироби. Готує птицю для варіння та смаження. Здійснює підготовку риби осетрових порід до 
теплової обробки. Нарізає на порції рибу частикових порід. Виготовляє та порціонує напівфабрикати з яловичини, свинини, 
баранини. Видає виготовлені страви. 

Повинен знати: рецептури, технологію виготовляння страв та кулінарних виробів, що потребують основної, комбінованої 
та допоміжної теплової обробки; вимоги до їх якості, термінів та умов зберігання, їх видавання; кулінарне призначення риби, 
морепродуктів, м’яса, м’ясопродуктів, домашньої птиці та кролів, властивість цих продуктів; правила виготовляння порційних 
напівфабрикатів з яловичини, свинини, баранини; порядок оброблення риб осетрових порід; ознаки та органолептичні 
методи визначення доброякісності риб осетрових порід; вплив кислот, солей та жорсткої води на тривалість теплової обробки 
продуктів; правила організації раціонального та безпечного харчування; правила експлуатації відповідних видів технологічного 
обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання 
в  технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Приклади робіт. Нарізування овочів, м’яса, риби; виготовляння соусів та заправок для салатів із свіжих овочів або овочів, 
які пройшли кулінарну обробку, салатів із овочів з м’ясом або рибою; перемішування та викладання салатної маси у салатники; 
оброблення риби та оселедців для виготовляння рибних холодців, рибних тюфтельок, щерби, оселедців натуральних та 
з гарніром; формування рибної котлетної маси та виготовляння котлет рибних, рулетів, товчеників, січеників; тушкування, 
підсмаження, запікання риби (карасі в сметані, тарань з медом тощо); нарізання м’яса, виготовляння котлетної маси, додання 
необхідних інгредієнтів для готування битків, рагу, гуляшу; виготовляння овочевих, круп’яних запіканок; підготовляння птиці 
для варіння та смаження, овочів до фарширування тощо. 

5-й розряд. Завдання та обов’язки. Готує і оформляє страви та кулінарні вироби, які потребують певних знань і навичок 
у разі застосування різних способів кулінарної обробки (холодні страви; супи прозорі та заправні, холодні супи на 
овочевих і фруктових відварах); другі страви з варених, припущених, смажених, тушкованих, січених, парових: м’яса, 
риби, птиці, дичини, кролика. Готує усі види гарячих та холодних соусів та гарнірів, солодких страв. Готує тісто пісочне, 
листкове та вироби з нього. Готує, оформляє та відпускає різноманітні дієтичні страви. Складає меню, заявки на отримання 
напівфабрикатів та інших харчових компонентів, товарні звіти. Відповідає за додержання рецептури та технології 
виготовляння страв і кулінарних виробів. Проводить інструктаж кухарів, які мають нижчий розряд. 

Повинен знати: рецептури, технологію виготовляння, вимоги до якості, термінів та умов зберігання, порціювання, 
оформлення і подавання страв, кулінарних виробів; основи раціонального, лікувального та лікувально-профілактичного 
харчування; рецептури та технологію виготовляння дієтичних страв, види і способи оброблення сировини для дієтичних страв; 
способи скорочення втрат та зберігання поживної цінності харчових продуктів при їх тепловій обробці, ароматичні речовини 
та способи їх застосування з метою поліпшення смакових властивостей продукції; правила складання меню (святкового та 
щоденного), заявок на продукти; порядок ведення обліку та складання товарних звітів; правила експлуатації відповідних 
видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення 
та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та 
особистої гігієни. 

Приклади робіт. Обробляння, нарізання риби та виготовляння асорті рибного, риби заливної з гарніром, оселедців під 
«шубою», риби відварної з гарніром і хріном, ковбаси з риби тощо; обробляння, нарізування м’яса та виготовляння язика 
заливного, асорті м’ясного, холодців, рулетів, паштетів, ковбаси «домашньої», кров’яної, буженини, шпигованої часником тощо; 
підготовляння необхідних компонентів та варіння бульйонів прозорих з м’яса, птиці, заправних супів, борщів, розсольників, 
юшок, кулешів вегетаріанських та холодних супів; виготовляння гарячих і холодних соусів з додаванням особливих добавок 
(вина, грибів, каперсів тощо); виготовляння біфштексів, м’яса шпигованого, котлет натуральних, шніцелів, шпундри з м’яса, 
птиці, дичини; тушкування, смаження кролика, дичини, птиці; замішування пісочного та листкового тіста, випікання з нього 
тістечок, печива, тортів, рулетів, пирогів, вертунів, курників тощо. 

6-й розряд. Завдання та обов’язки. Готує страви і кулінарні вироби, які потребують особливо складної кулінарної обробки, 
оформляє порційні та страви на замовлення (холодні страви, фірмові закуски та бутерброди; прозорі та холодні супи; 
тушковані, смажені, запечені порційні другі страви; соуси з специфічними смаковими властивостями; солодкі страви). 
Замішує заварне, мигдальне, бісквітне тісто та випікає з нього вироби. Виготовляє вироби та готові страви для виставок-
продажів, порційні страви національних та іноземних кухонь. Проводить інструктаж кухарів, які мають нижчу кваліфікацію. 

Повинен знати: рецептури, технологію виготовляння всіх видів блюд та кулінарних виробів; особливості виготовлення 
національних, фірмових страв і страв іноземних кухонь; характеристику дієт; страви і продукти, що заборонені до вживання 
за окремими дієтами; зміни, що трапляються з білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, речовинами для фарбування та 
іншими речовинами, що містяться в продуктах, під час теплової обробки; правила порціювання, оформлення та подавання 
страв на замовлення, фірмових та дієтичних страв; правила складання святкового, банкетного меню, меню з обслуговування 
окремого контингенту осіб; способи усунення дефектів в готовій продукції; правила експлуатації відповідних видів 
технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення 
та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та 
особистої гігієни. 

Приклади робіт. Виготовляння поросяти заливного або фаршированого, риби заливної, банкетних страв з вареної 
риби, кнелів рибних в желе, фрикадельок з телятини заливних у вегетаріанському желе, м’ясного сиру; варіння бульйонів 
з кнелями, фрикадельками, юшок з різної породи риби, окрошки овочевої, м’ясної, з дичини; запікання риби, м’яса, дичини, 
птиці окремими порціями в різних соусах; виготовляння м’ясного пюре, суфле, пудингів, рулетів, котлет натуральних або 
фаршированих з курки або дичини; готування яєчно-масляних соусів, масляних сумішів, соусу-майонезу з різними смаковими 
та ароматичними добавками; виготовляння жельованих кремів, мусів, самбуків, солодких соусів, фруктів та ягід в сиропі, із 
збитими вершками в цукрі, пухких пиріжків, суфле, десертного морозива, парфе, гарячих напоїв тощо.
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інфрачервоне (теплове) випромінювання від нагрівального обладнання, підвищена температура 
та вологість повітря у робочій зоні, протяги;

шкідливі виділення під час використання нагрівального обладнання;
рухомі частини технологічного обладнання, переміщуваний кухонний інвентар або тара;
ураження електричним струмом (за наявності незахищених частин обладнання, що перебува-

ють  під напругою); 
захаращеність та недостатня освітленість робочої зони;
шум, важкість та напруженість праці;
протиправні дії сторонніх осіб.

1.6. Під час влаштування на роботу кухар проходить вступний інструктаж з питань охорони праці.
1.7. Кухар проходить інструктаж за цією Інструкцією перед початком роботи на виробничій дільниці (пер-

винний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять 
до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

1.8. Перед допуском до самостійної роботи кухар проходить стажування в установленому на підприємстві 
порядку. Термін стажування має бути достатнім для набуття практичних навичок, ознайомлення з технологі-
єю приготування їжі, вивчення інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та експлуата-
ції технологічного обладнання, а також правил  особистої гігієни.

1.9. Кухар проходить попереднє навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Перевірка знань 
з питань охорони праці у кухаря проводиться в обсязі інструкцій з охорони праці, електробезпеки та пожеж-
ної безпеки, інструкцій з експлуатації технологічного обладнання, на якому він буде працювати, та правил 
надання домедичної допомоги

1.10. Кухар забезпечується спецодягом, спецвзуттям та іншими санітарними засобами, перелік яких 
встановлюється колективним (трудовим) договором підприємства строком на:

куртка біла бавовняна – 4 місяці;
брюки світлі (для жінок – спідниця світла) бавовняні – 4 місяці;
фартух білий бавовняний – 4 місяці;
ковпак білий бавовняний або косинка біла бавовняна – 4 місяці;
рукавиці бавовняні – 4 місяці;
рушник – 4 місяці;
тапочки або туфлі або взуття з текстилю на неслизькій підошві – 6 місяців.

Спецодяг та спецвзуття мають бути відповідного розміру та зросту. Допускається використання форме-
ного спецодягу підприємства. 

1.11. Кухня забезпечується необхідними робочим обладнанням (плитою, котлом, шафою для смаження, 
машинами для подрібнення продуктів (наприклад, м’ясорубкою, міксером, протиральною машиною, ово-
черізальною машиною), мікрохвильовою пічкою, електрокип’ятильником, фритюрницею тощо); кухонним 
інвентарем (посудом, обробними дошками, кухонними приладами тощо), водопровідно-каналізаційною 
мережею, витратними матеріалами (мийними та дезінфікуючими засобами, ганчірками, мочалками тощо), 
а також медичною аптечкою. Мийні засоби повинні бути сертифікованими та мати відповідний дозвіл на 
використання. Робоча зона кухні з використанням нагрівального обладнання повинна забезпечуватися за-
собами вентиляції та первинного пожежогасіння. Параметри мікроклімату у приміщенні кухні повинні бути 
допустимими за умовами праці.

1.12. Кухар та особи, які супроводжують харчові продукти, повинні виконувати роботи з цими виробами 
у санітарному одязі (халаті, рукавицях).

1.13. Кухар повинен:
виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства (об’єктового режиму); 

не   пе    ребувати на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного та токсикологічного сп’яніння;
дотримуватися правил особистої гігієни, не використовувати санітарний одяг та взуття за межами кухні;
не займатися сторонніми справами та не відволікати увагу інших працівників;
виконувати лише роботу, доручену відповідальною особою роботодавця та стосовно якої навчений 

і  проінструктований, дотримуватися технологічних регламентів приготування їжі;
не захаращувати робочу зону, виробничі приміщення та проходи до них;
проводити роботи при достатньому освітленні робочої зони та вентиляції;
не допускати у робочу зону сторонніх осіб.

1.14. Кухар повинен пройти інструктаж за Інструкцією з електробезпеки. Кухар допускається до роботи 
з нагрівальним електричним або газовим обладнанням та обладнанням, що працює під тиском (котел, авто-
клав), а також спеціальними пристроями для підігрівання та підтримання постійної температури їжі (марми-
тами), після проведення інструктажу за відповідною інструкцією з охорони праці. Нагрівальне обладнання 
повинно бути інвентарним (мати реєстраційний номер). 

1.15. Залучення кухаря до вантажно-розвантажувальних робіт допускається після проведення інструк-
тажу за відповідною інструкцією з охорони праці. Трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи повинні 
бути механізовані (наприклад, з використанням візка).
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1.16. Кухар не повинен самостійно усувати несправності будь-якого електричного або газового облад-
нання. Умови роботи кухаря не передбачають перебування його на висоті (необхідність використання при-
ставної драбини та засобу підмощування).

1.17. Для проходу у приміщеннях та на території підприємства користуватися встановленими для цього 
місцями. У темний час доби ходити тільки за наявності освітлення, за необхідності користуватися переносни-
ми засобами освітлення. Бути обережним і уважним під час пересування.

1.18. Кухар несе особисту відповідальність за якість приготовленої їжі, за дотримання умов експлуатації 
обладнання та за порушення вимог, викладених у цій Інструкції, у порядку, встановленому правилами внут-
рішнього трудового розпорядку підприємства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Отримати завдання на приготування їжі (страв). Помити руки милом з дезінфікуючими властивос-

тями.
2.2. Надіти санітарний одяг та взуття. Одяг застебнути на ґудзики або зав’язати зав’язки, не допуска-

ти звисаючих кінців одягу. Волосся прибрати під головний убір (ковпак, косинку). Не заколювати одяг бу-
лавками (шпильками). Не тримати у кишенях одягу булавки, шпильки, голки, скляні, інші гострі або дрібні 
предмети. Не носити ювелірні прикраси. Верхній домашній одяг, головний убір та особисті речі не повинні 
зберігатися в робочій зоні (використовувати шафу для одягу). 

2.3. Перевірити достатність освітлення робочої зони, а у разі використання нагрівального обладнання – 
справність припливно-витяжної вентиляції. Не використовувати нагрівальне обладнання без витяжної 
вентиляції. Перевірити стан підлоги у робочій зоні та у разі забруднення прибрати підлогу – підлога не по-
винна бути ковзкою, не мати вибоїн та нерівностей поверхні.

2.4. Перевірити оснащеність робочого місця необхідним для роботи робочим обладнанням (інвентарем). 
Ручки робочого обладнання повинні бути чистими, гладкими, без відколів, тріщин і задирок. 

2.5. Забезпечити вільний та безпечний прохід у робочій зоні. Прибрати сторонні (зайві) предмети з робо-
чої зони. Впевнитися у достатності продуктів для приготування страв. Розмістити запаси сировини для при-
готування їжі відповідно до частоти їх використання. Перед приготуванням страв із заморожених продуктів 
(м’яса, риби тощо) ці продукти розморозити.

2.6. Перевірити надійність встановлення (закріплення) робочого обладнання, у разі необхідності його 
очистити, продезінфікувати та провести підготовку відповідно до вимог інструкцій з експлуатації. Візуаль-
но перевірити наявність пошкоджень електропроводки, пускових пристроїв та рухомих частин обладнання. 
Не допускається використовувати обладнання у технічно несправному стані, зі знятими захисними огоро-
дженнями та несправними захисними пристроями. У разі використання машин для подрібнення харчової 
сировини  переконатися у правильності складання робочих механізмів, надійності їх кріплення, відсутності 
в  робочій камері сторонніх предметів, перевірити роботу машини на холостому ходу та наявність дерев’яного 
товкача (лопатки) для завантаження речовини у робочу камеру машини. 

2.7. Про виявленні несправності обладнання, що перешкоджають проведенню робіт, припинити роботу 
та поінформувати відповідального керівника робіт.

2.8. Для підготовки робочого місця і обладнання надається на початку робочої зміни необхідний час.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ
3.1. Кухар повинен перебувати на робочому місці у чистому санітарному одязі та взутті; утримувати нігті 

коротко підстриженими без нанесення на них лаку; мити руки з милом при переході від однієї операції до 
іншої, після кожної перерви в роботі, контакту із забрудненими предметами та після відвідування туалету. 
Кухар повинен дотримуватися технологічного регламенту приготування страв. 

3.2. Приготування страв з використанням нагрівального обладнання проводити за включеної приплив-
но-витяжної вентиляції. Під час роботи використовувати обладнання за призначенням, дотримуючись вимог 
інструкції (керівництва) з експлуатації. 

3.3. Кухар не повинен залишати використовуване обладнання без нагляду. Кухар не повинен виконувати 
роботи на обладнанні, до якого він не має допуску. Під час роботи утримувати робоче місце в чистоті, не 
захаращувати проходи до нього. Використану тару прибирати у відведене для цього місце. Допустима норма 
ручного переміщення становить: для жінок – 7 кг, для чоловіків віком понад 18 років – 30 кг. 

3.4. Якщо сталося забруднення робочого місця жирами, пролиті на підлогу жир та інші рідкі продукти 
видаляються за допомогою ганчірки (мочалки). Забруднене місце промити та витерти насухо. Використану 
ганчірку (мочалку) прибрати у відведене місце. Осколки випадково розбитого посуду прибирати за допомо-
гою совка та віника (щітки). Не збирати незахищеними руками осколки й інше сміття.

3.5. Ріжучий інструмент під час роботи влаштовувати таким чином, щоб виключити можливість випад-
кового поранення. Під час роботи з ножем берегти руки від порізів. Не перевіряти пальцями гостроту лез 
ножів та різальних крайок іншого робочого інструменту, не переносити та не передавати ножі лезом впе-
ред. Зберігати ножі у спеціальних касетах або пеналі (футлярі). Залежно від виду продукту або виду нарізки 
 використовувати ножі, передбачені для оброблюваних продуктів.
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3.6. Під час роботи з ножем дотримуватися таких вимог безпеки:
рукоятки ножів повинні бути надійно насадженими та сухими, полотна ножів – загостреними, без 

тріщин;
не використовувати ніж «на себе»;
не залишати ніж в оброблюваній сировині або на столі без футляра під час перерви в роботі;
точило (мусат) під час заточування (правлення) ножа повинно бути стаціонарно закріпленим; прав-

лення або точіння ножа проводити осторонь від інших працівників та не над місцем приготування страв.
3.7. Для відкриття тари (банок, консерви, ящиків тощо) використовувати призначений для цього інстру-

мент (консервний ніж, кліщі, цвяходер). Не використовувати для цього звичайний ніж або інший підручний 
інструмент. Продукти переносити у справній тарі. Не допускати перенаповнення тари.

3.8. Не нарізати продукти в руках, для нарізання користуватися улаштованими на робочому столі оброб-
ними дошками. Оброблення замороженої риби або м’яса виконувати після їх розмороження, для  рубання 
м’яса слід використовувати спеціальну дерев’яну ударну колодку.

3.9. Задля уникнення виходу з ладу нагрівального обладнання не допускати попадання рідин на нагріті 
конфорки електричної плити та розігріті нагрівальні елементи шаф для смаження. Не експлуатувати шафи 
для смаження з відкритими або нещільними дверцятами. Не торкатися незахищеними руками за нагріте об-
ладнання, кухонний посуд та робочу поверхню інвентарю. Під час роботи з нагрівальним обладнанням задля 
захисту рук від опіків використовувати знімні ручки або захисні рукавиці (допускається користуватися сухим 
рушником). 

3.10. Дотримуватися раціонального використання нагрівальних плит, а саме:
максимально заповнювати робочу поверхню плити;
своєчасно вимикати конфорки або, коли це допустимо, перемикати конфорки на меншу потужність;
не включати конфорки на максимальну або середню потужність без завантаження стравами, які 

готуються;
не допускати роботи нагрівального обладнання не за призначенням (наприклад, для обігріву приміщення); 
не залишати включеними обладнання після завершення процесу приготування їжі;
не використовувати для охолодження нагрітої робочої поверхні воду.

 3.11. Ємність з гарячою їжею (каструлю, чайник, сковороду тощо) заповнювати не більше ніж на 3/4 єм-
кості, пересувати та переміщувати ємність обережно, без ривків. Габаритні ємності (наприклад, котли) зні-
мати з плити та переносити удвох. Відкривати кришки ємності з гарячою їжею обережно, рухом «на себе». 
Ємність з гарячою їжею ставити на спеціальні термостійкі підставки, поверхня яких повинна бути більше 
площі дна ємності. Перед перенесенням ємності з гарячою їжею попередньо переконатися у відсутності лю-
дей, сторонніх предметів і слизькості підлоги на шляху перенесення. Під час перенесення ємності з  гарячою 
їжею не притискати до тіла. Зняті з плити ємності повинні улаштовуватися таким чином, щоб вони не могли 
перекинутися або особи, які перебувають поруч, не могли отримати опіки.

3.12. Під час теплової обробки напівфабрикатів дотримуватися таких вимог безпеки:
під час смаження напівфабрикати укладати на розігріті робочі поверхні з нахилом «від себе»;
для укладання напівфабрикатів використовувати робочий інвентар (дерев’яні лопатки); не слід 

укладати безпосередньо руками;
додавати жир на робочу поверхню тонким струменем, уникати розбризкування жиру;
уникати нагрівання поверхневого шару жиру до температури займання та розбризкування жиру, 

не зливати жир у розігрітому стані;
для очищення робочої поверхні використовувати спеціальний скребок з ручкою.

3.13. Кришку автоклава відкривати тільки після виключення апарата, відкриття розташованого на криш-
ці пароповітряного крана та після зменшення до нуля тиску всередині посудини. Відкриття та закриття криш-
ки з відкидними гвинтами автоклава рекомендується проводити «навхрест». Вивантаження їжі з котлів, що 
перекидаються, повинно проводитися при вимкненому джерелі нагрівання.

3.14. У разі використання переносного нагрівального обладнання (електрокип’ятильника, фритюрниці, 
мікрохвильової пічки тощо) слідкувати за тим, щоб кабель їх електроживлення не торкався гарячих повер-
хонь. Під час використання електрокип’ятильника задля уникнення опіків парою або окропом дотримувати-
ся обережності під час відкривання кришки збірника або зливного крана. Вентиль відкривати повільно і без 
ривків. Не використовувати для цих цілей слюсарний інструмент (наприклад, гайковий ключ, пасатижі). Не 
допускається мити, очищати та переносити електрообладнання без відключення його від мережі живлення.

3.15. Під час використання машин для подрібнення продуктів дотримуватися таких вимог безпеки:
знімати та встановлювати виконавчі механізми тільки на вимкненому обладнанні;
пуск машини проводити на холостому ходу (без завантаження робочої камери);
не допускати контакту пальців з робочими частинами, що обертаються або рухаються;
санітарне оброблення, очищення, налагодження та перевірка робочих частин машини проводиться 

тільки після її повної зупинки та при вимкненому живленні;
під час використання м’ясорубки або міксера не направляти та не проштовхувати в робочу камеру 

продукти руками (використовувати з цією метою дерев’яний товкач або лопатку).
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3.16. Нарізання продуктів, які виділяють шкідливі фракції (цибуля, часник тощо), а також просіювання 
мучних продуктів рекомендується виконувати під вентиляційною витяжкою.

3.17. Під час використання мікрохвильової пічки дотримуватися таких вимог безпеки:
не користуватися мікрохвильовою пічкою з пошкодженими корпусом та дверцятами, не залиша-

ти під час використання пічки дверцята незамкненими;
під час розігрівання страв не притуляти їх упритул до стінок робочої камери (відстань до стінок – 

не менше 2 см);
ємності з рідинами розігрівати без кришок (відкритими); продукти у герметичній упаковці розігрі-

вати у щільно закритій посудині (задля уникнення руйнування ємностей під тиском пари);
не використовувати металеві затискачі (наприклад, скребки) для закривання спеціальних пласти-

кових мішечків для приготування їжі;
не розігрівати жири та рослинні масла, не варити яйця;
не використовувати для розігріву продуктів посуд з позолоченим орнаментом, склянки і посуд 

з кришталю, металевий кухонний посуд, посуд з будь-якими видами металевої обробки або посуд з тер-
мостійкістю до 140 0C.

3.18. Під час експлуатації холодильного обладнання дотримуватися таких вимог безпеки:
кількість продуктів не повинна перевищувати допустиму для холодильної камери;
не зберігати продукти безпосередньо на випарниках;
не захаращувати простір біля холодильного агрегату, не складувати біля нього продукти, тару та інші 

сторонні предмети;
не видаляти іній з випарників механічним способом за допомогою скребків або ножів (видалення про-

водити шляхом розморожування холодильної камери);
тримати двері холодильника постійно закритими.

3.19. У разі значних обсягів нарізання хлібних та гастрономічних продуктів використовувати спеціальні 
машини для нарізання. Під час роботи з машиною для нарізання гастрономічних продуктів не використову-
вати машину для нарізання заморожених продуктів, м’яса або риби з невідділеними кістками, не торкатися 
руками ріжучого органу (дискового ножа).

3.20. Не допускати у робочу зону сторонніх осіб та осіб без санітарного одягу. Підтримувати чистоту рук. 
Не використовувати для сидіння підручні предмети (ящики, діжки тощо). 

3.21. Не палити під час приготування їжі. Палити дозволяється у спеціально відведених місцях. 
3.22. Про кожний нещасний випадок кухар повинен негайно інформувати відповідального керівника 

 робіт або іншу відповідальну особу та вжити заходів щодо надання необхідної допомоги.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. Вимкнути за допомогою пускового пристрою використовуване нагрівальне, вентиляційне та інше 

електромеханічне обладнання, у разі використання газового обладнання закрити вентилі (крани) на ввід-
ному газопроводі. Перед відключенням нагрівального обладнання (плити, шафи) попередньо виключити всі 
конфорки. Приміщення, де проводилися роботи, провітрити.

4.2. З дотриманням вимог безпеки провести розбирання, очищення, миття та санітарну обробку облад-
нання: механічного – після зупинки електроприводу, рухомих або обертових частин з інерційним ходом, теп-
лового – після остигання нагрітої поверхні. Не використовувати воду для прискорення охолодження нагрітої 
поверхні обладнання.

4.3. Невикористані продукти та страви покласти у відведене місце (холодильник). Відходи покласти у від-
ведену ємність, за необхідності видалити відходи з приміщення. Помити робоче обладнання та інвентар, 
привести у порядок робочий стіл, продезінфікувати та протерти їх насухо (за відсутності прибиральника або 
мийника посуду). Не прибирати відходи та сміття руками – використовувати щітку, ганчірку, мочалку тощо.

4.4. Зняти санітарний одяг, взуття та головний убір, очистити їх від пилу та іншого бруду, покласти у відве-
дене для зберігання місце. Не зберігати чистий (домашній) та робочий одяг в одній шафі.

4.5. Вимити обличчя та руки водою з милом. Надійно перекрити крани холодної та гарячої води.
4.6. Закрити вікна (фрамуги), відключити електроживлення та освітлення приміщення. Вхідні двері 

до приміщення закрити на запірний пристрій.
4.7. Для прибирання робочого інвентарю та робочого місця у кінці робочої зміни надається необхідний 

час.
4.8. Інформувати відповідального керівника робіт про всі несправності та дефекти, що мали місце під час 

роботи.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1. Причинами нещасних випадків можуть бути: порізи ріжучими кромками робочого інвентарю та тари; 

опіки внаслідок підвищеної температура нагрівального обладнання та їжі; дія під час роботи нагрівального 
обладнання шкідливих виділень на шкіру, органи дихання, слизові оболонки органів зору та нюху; падіння 
робочого інвентарю і тари; падіння під час пересування на неприбраній підлозі; ураження електричним стру-
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мом через обладнання, незахищені частини якого перебувають під напругою; протиправні дії сторонніх осіб 
тощо. 

 5.2. Електричне обладнання повинно бути зупинено та відключено від мережі живлення (рубильником, 
автоматичним вимикачем, від’єднанням вилки від розетки) у разі:

раптової зупинки обладнання внаслідок припинення подачі електроенергії, спрацюванні захисних 
пристроїв, заклинювання або попадання у робочий орган машини сторонніх предметів;

загоряння або появи запаху диму або запаху, характерного для горіння ізоляції;
відчуття дії електричного струму під час дотику до металевих частин обладнання;
пошкодження пускових або з’єднувальних пристроїв (розетки, вилки, захисної кришки, ізоляції 

електричного кабелю, «залипання» контактів пускових пристроїв тощо);
появі не властивого для нормальної роботи обладнання підвищеного шуму, стукоту, вібрації тощо.

 5.3. Нагрівальне обладнання, що працює під тиском, повинно бути зупинено у разі:
несправності пускових пристроїв, приладів контролю та захисту;
якщо тиск у пароводяній сорочці піднімається вище допустимого;
якщо в елементах обладнання, що перебувають під тиском, виявлено тріщини, спучування, потов-

щення стінок; 
нещільностей у зварних швах, течі у заклепочних або болтових з’єднаннях, розриву ущільнювальних 

прокладок;
несправності або неповному комплекті кріпильних деталей.

 5.4. При виявленні запаху газу в приміщенні:
відкрити вікна (фрамуги) та двері, провітрити приміщення;
перекрити вентилі на газопроводах до обладнання;
не користуватися освітленням, вентиляцією та іншим електрообладнанням;
не користуватися відкритим вогнем (не палити);
вжити інших заходів для унеможливлення пожежі або вибуху, а також отруєння газом.

 Якщо після провітрювання та перевірки газових вентилів запах газу не зник, перекрити газ на вводі 
до будинку, інформувавши безпосереднього керівника або іншу відповідальну посадову особу підприємства 
(власника будинку).

5.5. При виявленні витоку холодильної рідини (хладону) холодильного обладнання відключити його, 
а приміщення – провітрити.

5.6. Якщо під час виконання робіт сталася аварійна ситуація або нещасний випадок, або у разі погіршен-
ня самопочуття та з будь-яких інших причин, що вимагають припинення роботи, кухар повинен інформувати 
про подію відповідальну особу підприємства. При нещасному випадку зберегти до прибуття комісії з розслі-
дування обстановку на робочому місці та обладнання у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо 
це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити 
заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася. 

 5.7. У разі загоряння жиру на плиті не заливати його водою: припинити його нагрівання, накрити криш-
кою або іншим предметом (наприклад, щільною тканиною) задля запобігання доступу повітря в зону горін-
ня. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) вжити можливих заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі 
наявними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей, дотримуючись порядку дій при 
ліквідації пожежі відповідно до Інструкції з пожежної безпеки. Перед гасінням електроплити попередньо 
вимкнути її електроживлення.

5.8. У разі неможливості усунення пожежі власними силами викликати представників пожежної охорони 
телефоном та вжити можливих заходів щодо евакуації людей. Під час виклику пожежної охорони назвати 
адресу об’єкта, місце виникнення події, обстановку, наявність людей, повідомити своє прізвище. Виконувати 
вказівки керівника робіт, представників пожежної охорони щодо усунення аварійної ситуації.

5.9. У разі попадання в око мийних або дезінфікуючих засобів промити око великою кількістю проточної води.
5.10. При нещасному випадку надати потерпілим домедичну допомогу, дотримуючись порядку дій згідно 

з Інструкцією з надання домедичної допомоги. За потреби викликати машину швидкої медичної допомоги.
_______________________________                 _____________  _____________
     (посада керівника підрозділу (організації-розробника)                                      (підпис)                                     (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства   _____________  _____________
                                                                                                                                                  (підпис)                           (прізвище, ініціали)

 
Юрисконсульт                                                     _____________  _____________
                                                                          (підпис)                           (прізвище, ініціали)

Підготував М. Федоренко



№ 2/2016

На підприємстві існує парк службових легкових автомобілів, керують ними водії, 
що мають право на керування транспортними засобами категорії В, і їхня робота 
не пов’язана з перевезенням пасажирів та вантажу – директор, менеджери та інші 
Ці працівники віком до 55 років, і відповідно до наказу Міністерства охорони здо-
ров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80 
«Про затвердження Положення про проведення медичних оглядів кандидатів у во-
дії та водіїв транспортних засобів» повинні проходити періодичний медичний ог-

ляд, на підтвердження права керування транспортним засобом, один раз на 10 років. 
Після проходження періодичного медичного огляду ці працівники отримали в закладі охо-

рони здоров’я медичні довідки, що дійсні 2 роки. Адміністрація медичного закладу мотивує це 
тим, що сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду та довідка про 
проходження періодичного психіатричного огляду для водіїв дійсні 2 роки. І це є максималь-
ним терміном дійсності для Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним 
засобом. 

Прошу надати роз’яснення, який термін дії Медичної довідки щодо придатності до керу-
вання транспортним засобом вказаних працівників.

Також відповідь на це запитання цікаво буде почути і автолюбителям, які використовують 
власний автотранспорт.

За зверненням Богдана Козира

ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО!ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО!

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
від 22. 12.2015 № 3.12-17/2189-ЗПІ-15

Міністерство охорони здоров’я України розглянуло Ваш запит на публічну ін-
формацію та повідомляє.

Відповідно до п. 1.3 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних 
засобів (далі – Положення), затвердженого спільним наказом МОЗ України та МВС України від 
31.01.2013 № 65/80, періодичному медичному огляду підлягають водії транспортних засобів для 
підтвердження права на керування транспортним засобом:

– віком до 55 років (включно) – один раз на 10 років;
– віком від 56 до 75 років (включно) – один раз на 3 роки;
– віком від 76 років і більше – один раз на рік.
Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, підлягають періодичному 

медичному огляду один раз на рік.
Отже, якщо водій безпосередньо не задіяний для надання послуг з перевезення пасажирів та 

вантажів, то він підлягає медичному огляду на загальних підставах з періодичністю, встановленою 
Положенням, залежно від віку водія транспортного засобу.

Скорочення терміну дії медичної довідки можливе у разі виявлення медичних протипоказань 
згідно з Переліком захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відпо-
відними транспортними засобами.

Не існує єдиного підходу до визначення терміну дії медичних довідок, які видаються закладами 
охорони здоров’я, оскільки мета їх видачі є різною, а отже і різний термін дії.

Водночас зауважуємо, що роз’яснення МОЗ України не є нормативно-правовими актами, 
вони мають роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють нових правових норм.

Заступник Міністра Віктор Шафранський

У рубриці публікуються 
офіційні роз’яснення 
центральних органів 
виконавчої влади, які ре-
гулюють питання у певній 
сфері державного нагляду, 
та коментарі посадових 
осіб, спеціалістів, наукових 
діячів та інших працівників 
заінтересованих органів 
виконавчої влади, а також 
підприємств та організацій.
Разом з тим звертаємо 
увагу, що листи (надані 
коментарі) не можуть 
містити нових правових 
норм, а носять лише 
роз’яснювальний, інфор-
маційних характер.
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