1. Які основні трудові права працівників.
КЗпП Стаття 2. Основні трудові права працівників
Право громадян України на працю, — тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче
встановленого державою мінімального розміру, — включаючи право на вільний вибір професії, роду
занять і роботи, забезпечується державою.
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на
підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок
відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані
відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об’єднання в професійні спілки та на вирішення
колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні
підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального
страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на
матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів
незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених
законодавством, та інші права, встановлені законодавством.
2. Порядок розслідування та обліку професійних захворювань
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затверджено постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. №1232
«Порядок розслідування обставин і причин виникнення професійних захворювань» п.62-п.85
62. Усі випадки хронічних професійних захворювань незалежно від строку їх настання підлягають
розслідуванню.
63. До хронічного професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок
впровадження професійної діяльності працівника та зумовлюється виключно або переважно впливом
шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, пов'язаних з роботою.
65. У разі підозри на професійне захворювання лікувально-профілактичний заклад направляє
працівника на консультацію до лікаря-профпатолога області з документами. Професійний характер
хронічного захворювання (отруєння) встановлюється лікарсько-експертною комісією спеціалізованого
профпатологічного лікувально-профілактичного закладу (далі-комісія), склад якої затверджує керівник
такого закладу.
67. Спеціалізовані профпатологічні лікувально-профілактичні заклади проводять амбулаторне
та/або стаціонарне обстеження хворих і встановлюють діагноз професійного захворювання.
70.Спеціалізованими профпатологічними лікувально-профілактичними закладами стосовно
кожного хворого складається повідомлення про професійне захворювання (отруєння) за формою П-3.
Повідомлення за формою П-3 протягом трьох днів після встановлення діагнозу надсилається
керівникові підприємства, закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, робочому органові
виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства, а також профпатологу, який направив
хворого до спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу.
Порядок розслідування обставин і причин виникнення професійних захворювань
74. Головний державний санітарний лікар області або міста утворює протягом трьох днів після
отримання повідомлення за формою П-3 комісію з проведення розслідування причин виникнення
професійного захворювання (далі - комісія з розслідування), до складу якої входять представник
закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний
нагляд за підприємством (голова комісії), представники лікувально-профілактичного закладу,
роботодавця, первинної організації відповідної профспілки або уповноважена найманими
працівниками особа з питань охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня), вищого
органу профспілки,
робочого
органу
виконавчої
дирекції Фонду за місцезнаходженням
підприємства, а також у разі потреби представники інших органів.
76. Розслідування
випадку
професійного
захворювання проводиться протягом десяти
робочих днів після утворення комісії з розслідування.
81. Комісія з розслідування зобов'язана: розробити
програму
розслідування
причин
виникнення професійного захворювання; розподілити функції між членами комісії; розглянути питання
щодо необхідності залучення до її роботи експертів; провести розслідування обставин і причин
виникнення професійного захворювання; скласти
акт розслідування хронічного професійного
захворювання.
86. За результатами розслідування комісія складає акт проведення розслідування причин
виникнення хронічного професійного захворювання за формою П-4 (далі - акт за формою П-4).

88. Акт за формою П-4 складається протягом трьох днів після закінчення розслідування у
шести примірниках та надсилається хворому, робочому органові виконавчої дирекції Фонду,
первинній організації відповідної профспілки або уповноваженій найманими працівниками особі з
питань охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня), вищому профспілковому
органові, профпатологу,
який
направив хворого до спеціалізованого профпатологічного
лікувально-профілактичного закладу, підприємству.
Акт за формою П-4 разом з матеріалами розслідування зберігається на підприємстві, в
закладі державної санітарно-епідеміологічної служби та робочому органі виконавчої дирекції Фонду
протягом 45 років, а в інших організаціях - не менше строку, передбаченого для вжиття
визначених у ньому профілактичних заходів.
3. Вимоги безпеки до електрифікованого інструмента
та виконання робіт із
застосуванням електрифікованого інструмента.
НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС 6.7.1. Електрифікований інструмент (далі за текстом електроінструмент) за умовами безпеки поділяється на такі класи:
I – е/інструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, ізольовані і штепсельна
вилка має заземлювальний контакт.
II – е/інструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або
посилену ізоляцію. Цей електроінструмент не має пристроїв для заземлення. Номінальна напруга для
електроінструмента класів I і II має бути не більше: 220 В - для е/інструмента постійного струму; 380 В
- для електроінструмента змінного струму.
III - електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого ні внутрішні, ні
зовнішні кола не перебувають під іншою напругою. Електроінструмент класу III призначений для
живлення від безпечної наднизької напруги.
Під час кожного чергового видавання електроінструменту на виробництві, особою,
відповідальною за збереження та справність електроінструменту, в присутності працівника мають
бути перевірені:
- комплектність і надійність кріплення деталей;
- справність деталей корпусу, рукоятки та кришок щіткотримачів, наявність захисних
кожухів та їх справність (зовнішнім оглядом);
- надійність роботи вимикача;
- задовільна робота на холостому ході.
У електроінструмента класу I, крім того, має бути перевірена справність кола заземлення між
його корпусом і заземлювальним контактом штепсельної вилки. Працівнику мають бути видані
засоби індивідуального захисту (діелектричні рукавички, калоші, килими) або
розподільчий
трансформатор, чи перетворювач із окремими обмотками, чи захисно-вимикальне устатковання.
Забороняється видавати для роботи електроінструмент, який не відповідає хоча б одній із
перелічених вимог або електроінструмент з просроченою датою періодичної чергової перевірки.
Безпосередньо перед початком роботи необхідно перевіряти:
- відповідність напруги і частоти струму електричної мережі до напруги і частоти струму
електродвигуна електроінструмента, зазначених в таблиці (паспортних даних);
- надійність закріплення робочого виконувального інструменту (свердел, абразивних кругів,
дискових пил, ключів-насадок тощо).
4. .Поводження з радіоактивними відходами.
ЗУ «Про поводження з радіоактивними відходами» спрямований на забезпечення захисту
людини та навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних відходів
на сучасному етапі та в майбутньому. Закон поширюється на всі види діяльності з радіоактивними
відходами.
Стаття 17. Зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється тільки у спеціально
призначених для цього сховищах радіоактивних відходів.
Під час зберігання або захоронення радіоактивних відходів забезпечується надійність їх ізоляції
від навколишнього природного середовища системою природних та штучних бар'єрів.
Радіаційна безпека сховищ радіоактивних відходів у
звичайних умовах забезпечується
дотриманням норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.
Довгоіснуючі радіоактивні відходи підлягають захороненню лише в твердому стані, у
стабільних
геологічних формаціях, з обов'язковим переведенням їх у
вибухо-,
пожежо-,
ядернобезпечну форму, що гарантує локалізацію відходів у межах гірничого відводу надр.

Протягом усього часу зберігання або захоронення радіоактивних відходів регулярно здійснюється
контроль за їх станом, радіаційною обстановкою у сховищах радіоактивних відходів
та
навколишньому природному середовищі.
Стаття 18. Забезпечення фізичного захисту під час поводження з радіоактивними відходами
передбачає єдину систему планування, координації та контролю за комплексом організаційних та
технічних заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованому проникненню до сховищ, доступу
до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення будь-яких
посягань на цілісність і недоторканність споруд.
Забороняється діяльність, пов'язана з поводженням з радіоактивними відходами, якщо не
вжито заходів щодо забезпечення фізичного захисту.
Порядок організації фізичного захисту під час поводження з радіоактивними відходами
визначається законодавством.
Обов'язки щодо забезпечення фізичного захисту під час поводження з радіоактивними
відходами покладаються на ліцензіатів.
Стаття 19. Перевезення радіоактивних відходів можуть
здійснювати юридичні або фізичні
особи, які мають відповідні ліцензії, видані у встановленому законодавством порядку.
Перевезення
радіоактивних
відходів
здійснюється
у транспортних пакувальних
комплектах відповідно до затверджених норм, правил і стандартів щодо перевезення радіоактивних
відходів. МВС України розробляє комплексну систему заходів щодо попередження ДТП під час
перевезення радіоактивних відходів.
Умови
та
режим
перевезення
радіоактивних
відходів
повітряним,
залізничним, водним або автомобільним транспортом погоджуються з відповідними службами МВС
України.
У разі виникнення радіаційної аварії внаслідок ДТП під час перевезення радіоактивних
відходів відповідальність за її ліквідацію, а також захист персоналу, населення, навколишнього
природного середовища та матеріальних цінностей покладається на вантажовідправника, якщо інше
не передбачено угодою про перевезення.
Стаття 20. Експлуатація сховищ радіоактивних відходів дозволяється після отримання ліцензії
на право поводження з радіоактивними відходами.
Ліцензіати забезпечують виконання заходів, спрямованих на ефективне використання діючих
сховищ радіоактивних відходів.
Особливий режим на території сховища радіоактивних відходів та в санітарно-захисній зоні
регулюється відповідно до законодавства.
Стаття 21. Закриття (консервація) сховищ радіоактивних відходів здійснюється за рішенням
органу державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, погодженим з
органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
Відповідальність за збереження документації, яка характеризує об'єкт, попереджувальних знаків,
огорож тощо покладається на орган державного управління у сфері поводження з радіоактивними
відходами і місцевий орган державної виконавчої влади.
Особливий режим на території сховищ радіоактивних відходів у санітарно-захисній зоні після
їх закриття регулюється законодавством.
5. Організація контролю за станом навколишнього середовища.
Спостереження організовується з метою своєчасного забезпечення необхідними даними про
радіоактивне, хімічне, біологічне забруднення та вжиття необхідних заходів щодо захисту населення.
Дані спостереження використовують органи державної влади для прийняття відповідних рішень.
Спостереження навколишнього середовища ведеться методом моніторингу протягом доби і
методом контролю (дозиметричного, хімічного, біологічного).
Моніторинг - це система повторних цілеспрямованих спостережень за параметрами
навколишнього середовища у динаміці, тобто здійснюється спостереження, оцінка стану і прогноз
можливих змін.
На основі зібраних даних про стан середовища даються рекомендації щодо розробки раціональних
способів його використання.
Існує три рівні моніторингу: санітарно-токсичний, екологічний, біосферний.
Контроль (дозиметричний, хімічний, біологічний) проводиться для безпосереднього визначення
ступеня зараження людей, забруднення місцевості, повітря радіоактивними, отруйними речовинами і
біологічними засобами.

Дозиметричний контроль проводиться для своєчасного отримання даних про дози опромінення
людей та ступеня зараження місцевості, техніки тощо для вжиття заходів щодо зменшення небезпеки
радіаційного ураження.
Хімічний контроль проводиться для визначення: факту та ступеня зараження отруйними
речовинами та сильнодіючими отруйними речовинами засобів індивідуального захисту, одягу, техніки,
споруд, води, продуктів харчування й іншого, можливості життєдіяльності населення без засобів
захисту, повноти дегазації заражених об'єктів.
Біологічний контроль проводиться для виявлення характеру та ступеня небезпеки зараженої
місцевості, людей, продуктів харчування, води збудниками інфекційних хвороб та визначення заходів
протибіологічного захисту. Він включає: відбір проб зараженого повітря й елементів зовнішнього
середовища, а також специфічної індикації, тобто виявлення виду збудника інфекційної хвороби в
медичних закладах, лабораторіях.
6. З яких розділів складається Кодекс законів про працю України.
Загальнi положення; Колективний договiр; Трудовий договiр; Забезпечення зайнятостi
вивiльнюваних працівників; Робочий час; Час вiдпочинку; Нормування праці; Оплата праці; Гарантiї i
компенсації; Гарантiї при покладеннi на працiвникiв матерiальної вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну
пiдприємству, установi, організації; Трудова дисципліна; Охорона праці; Праця жінок; Праця молодi;
Пiльги для працiвникiв, якi поєднують роботу з навчанням; Iндивiдуальнi трудовi спори; Професiйнi
спiлки. участь працiвникiв в управлiннi пiдприємствами, установами, органiзацiями; Трудовий
колектив; Загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та пенсiйне забезпечення; Нагляд i
контроль за додержанням законодавства про працю.
7. Порядок розслідування та обліку аварій
На підприємстві повинні бути розроблені плани попередження і ліквідації можливих аварій чи
надзвичайних ситуацій.Аварії класифікують за двома категоріями.
До І категорії відносяться аварії, внаслідок яких: загинуло 5 або травмовано 10 і більше осіб;
відбувся викид або збільшилася більше гранично допустимого значення концентрація небезпечних
речовин за межами санітарно-захисної зони; створена загроза для життя і здоров'я значної кількості
людей.
До ІІ категорії відносяться аварії, внаслідок яких: загинуло до 5 або травмовано від 4 до 10 осіб;
створена загроза життю і здоров'ю для 100 і більше працюючих.
Одержавши повідомлення про аварію, роботодавець зобов'язаний діяти згідно з планом ліквідації
аварії і негайно повідомити: Держнаглядохоронпраці; в орган, до сфери керування якого відноситься
підприємство; відповідну місцеву держадміністрацію; штаб цивільної оборони і надзвичайних ситуацій;
прокуратуру; відповідний профспілковий орган; а у випадку травмування або загибелі працівників –
відповідний робочий орган Фонду.
Порядок розслідування аварій і нещасних випадків той самий, що і під час спеціального
розслідування нещасних випадків.
Розслідування аварій без нещасних випадків проводиться комісіями з розслідування, що
створюються:
- у випадку аварії І категорії – наказом центрального органа виконавчої влади, розпорядженням
відповідної місцевої держадміністрації за узгодженням з Держнаглядохоронпраці відповідними
органами і МНС;
- у випадку аварії ІІ категорії – наказом керівника органа, до сфери керування якого відноситься
підприємство, розпорядженням районної держадміністрації або виконавчого органа місцевого
самоврядування за узгодженням з Держнаглядохоронпраці і МНС.
Головою комісії призначається представник: органу, до сфери керування якого відноситься
підприємство, держадміністрації, Держнаглядохоронпраці або МНС. Комісія з розслідування
зобов'язана протягом десяти робочих днів розслідувати аварію і скласти акт за формою Н-5,
визначивши збиток, заподіяний аварією. Перший примірник акта розслідування аварії (Н-5), внаслідок
якої не відбувся нещасний випадок, зберігається на підприємстві до завершення термінів здійснення
заходів, визначених комісією з розслідування, але не менше двох років.
Облік аварій І й ІІ категорій ведуть підприємства й відповідні органи державного керування й
нагляду за охороною праці з реєстрацією їх у відповідному журналі. Державна статистична звітність
щодо аварій затверджується Держкомстатом за поданням Держнаглядохоронпраці.
8. Класифікація електрозахисних засобів.
НПАОП 40.1-1.07-01 / ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

Під час обслуговування електроустановок повинні застосовуватись засоби захисту від ураження
електричним струмом (електрозахисні засоби), від впливу електричного поля, а також засоби
індивідуального (далі – ЗІЗ) та колективного захисту згідно з ГОСТ 12.4.011.
Ізолювальні електрозахисні засоби поділяються на основні і додаткові.
Основні електрозахисні засоби для роботи в електроустановках
До 1000 В включно Ізолювальні
штанги;Ізолювальні
кліщі;Електровимірювальні
кліщі;Покажчики напруги; Діелектричні рукавички;Інструмент з ізолювальним покриттям
Понад 1000 В Ізолювальні штанги всіх видів; Ізолювальні кліщі; Електровимірювальні кліщі;
Покажчики напруги; Пристрої для створення безпечних умов праці під час проведення випробувань і
вимірювань в електроустановках (покажчики напруги для фазування, покажчики пошкодження кабелів
та ін.)
Додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках
До 1000 В включно Діелектричне взуття; Діелектричні килими ;Ізолювальні підставки;Ізолювальні
накладки; Ізолювальні ковпаки; Сигналізатори напруги; Захисні огородження (щити, ширми);
Переносні заземлення; Плакати і знаки безпеки; Інші засоби захисту
Понад 1000 В Діелектричні рукавички; Діелектричне взуття; Діелектричні килими; Ізолювальні
підставки; Ізолювальні накладки; Ізолювальні ковпаки; Штанги для перенесення і вирівнювання
потенціалу; Сигналізатори напруги; Захисні огородження (щити, ширми); Переносні
заземлення;Плакати і знаки безпеки;Інші засоби захисту.
Крім наведених в вище засобів захисту в електроустановках повинні застосовуватись такі ЗІЗ:
захисні каски – для захисту голови; захисні окуляри і щитки – для захисту очей і обличчя; протигази і
респіратори – для захисту органів дихання; рукавиці – для захисту рук; запобіжні пояси та страхувальні
канати.
9. Поняття про дози опромінювання, рівні забруднення.
Іонізуючу властивість радіації в повітрі характеризують дозою випромінювання.
Доза випромінювання (опромінення) — це кількість енергії радіоактивних випромінювань
поглинутих одиницею об'єму середовища, яке опромінюється.
Доза випромінювання є мірою уражаючої дії радіоактивних випромінювань на організм людини,
тварин і рослини. Вона накопичується за різний час, а ураження від опромінення залежить від величини
дози та від часу її накопичення. Розрізняють експозиційну, поглинуту і еквівалентну дози.
Експозиційною називають дозу випромінювання, що характеризує іонізаційний ефект
рентгенівського і гамма-випромінювань у повітрі. Це доза, яка характеризує джерело і радіоактивне
поле створене нею. Експозиційну дозу випромінювання гамма-променів вимірюють несистемною
одиницею — рентгеном (Р, R).
Поглинута доза - це основна дозиметрична величина для оцінки радіаційної небезпеки.
Еквівалентна доза - дозиметрична величина для оцінки шкоди здоров’ю людини від дії
іонізуючого випромінювання будь-якого складу, дорівнює добутку поглинутої дози на коефіцієнт
якості.
Коефіцієнт якості випромінювання (К) дорівнює: для гамма і бета випромінювання - одиниці; для
альфа випромінювання - двадцяти.
10. Яка діяльність відноситься до природоохоронної.
Природоохоронною є будь-яка діяльність, спрямована на збереження якості навколишнього
середовища на рівні, що забезпечує стійкість біосфери. До неї належить як великомасштабна,
здійснювана на загальнодержавному рівні, діяльність щодо збереження еталонних взірців незайманої
природи та збереження різноманітності видів на Землі, з організації наукових досліджень, підготовки
фахівців-екологів та виховання населення, так і діяльність окремих підприємств з очищення від
шкідливих речовин стічних вод і газів, що викидаються в атмосферу, зниження норм використання
природних ресурсів тощо. Така діяльність здійснюється переважно інженерними методами.
11. Які відносини регулюються Колективним договором.
КЗпП Стаття 13. Зміст колективного договору
Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції.
У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання
виробничих, трудових, соцiально-економiчних відносин, зокрема: змiни в органiзацiї виробництва i
працi; забезпечення продуктивної зайнятостi; нормування i оплати працi, встановлення форм, системи,

розмiрiв заробiтної плати та iнших видiв трудових виплат (доплат, надбавок, премiй та iн.);
встановлення гарантiй, компенсацiй, пiльг; участі трудового колективу у формуваннi, розподiлi i
використаннi прибутку пiдприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); режиму
роботи, тривалостi робочого часу i відпочинку; умов i охорони праці; забезпечення житловопобутового, культурного, медичного обслуговування, органiзацiї оздоровлення i вiдпочинку
працiвникiв; гарантiй дiяльностi профспiлкової чи iнших представницьких органiзацiй трудящих; умов
регулювання фондiв оплати праці та встановлення мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень в
оплатi працi.
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством i угодами
гарантії, соціально-побутові пільги.
12. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не пов’язані з виконанням
трудових обов’язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою
особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом,
блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо, які призвели до
ушкодження здоров'я потерпілих (п.2 «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру», затверджений постановою КМУ від 22 березня 2001 року №270).
п. 11. Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими
особами,
розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий, у складі голови комісії посадова особа, яку визначає керівник організації, і членів комісії - керівника відповідного
структурного підрозділу, представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або
уповноваженого трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.
Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на
підставі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або
довідки лікувально-профілактичного закладу.
У разі відмови організації провести розслідування нещасного випадку потерпілий або особа,
яка представляє його інтереси, може звернутися до районної держадміністрації (виконавчого органу
міської, районної у місті ради), яка вирішує питання щодо проведення цього розслідування.
п. 12. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після
утворення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу
(організації), який призначив розслідування.
За результатами розслідування нещасного випадку або технічного розслідування причин
виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, складається акт за формою НТ
(невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, який затверджується керівником
органу
(організації), що проводив розслідування.
Член комісії, незгодний із змістом складеного акта, письмово викладає свою окрему думку,
яка додається до акта, складеного за формою НТ. Необхідна кількість примірників акта визначається
в кожному окремому випадку. Акт за формою НТ надсилається: потерпілому або особі, яка представляє
його інтереси; районній держадміністрації (виконавчому органу міської, районної у місті ради, на
території якої стався нещасний випадок); організації, де працює або навчається потерпілий;
організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об'єкта, де стався нещасний випадок.
Копія акта надсилається прокурору, органу досудового розслідування та іншим
організаціям на їх запит.
Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані алкогольного або
наркотичного сп’яніння чи психічного розладу.
13. Вимоги до електрозахисних засобів. Порядок їх застосування та контроль за станом.
Персонал, який проводить роботи в електроустановках, повинен бути забезпечений всіма
необхідними засобами захисту, навчений правилам застосування та зобов'язаний користуватися ними
для забезпечення безпеки робіт. Засоби захисту повинні знаходитися в якості інвентарних в
приміщеннях електроустановок або входити в інвентарну майно виїзних бригад. Засоби захисту можуть
також видаватись для індивідуального користування.
При роботах слід використовувати тільки засоби захисту, які мають маркування із зазначенням
заводу-виробника, найменування або типу виробу та року випуску, а також штамп про випробування.
При виявленні непридатності засобів захисту вони підлягають вилученню. Про вилучення
непридатних засобів захисту має бути зроблений запис у журналі обліку та утримання засобів захисту,
або в оперативній документації.

Працівники, які отримали засоби захисту в індивідуальне користування, відповідають за їх
правильну експлуатацію і своєчасний контроль за їх станом.
Перед кожним застосуванням засобу захисту персонал зобов'язаний перевірити його справність,
відсутність зовнішніх пошкоджень і забруднень, а також перевірити по штампу термін придатності. Не
допускається користуватися засобами захисту з простроченим терміном придатності.
Порядок зберігання. Засоби захисту з гуми та полімерних матеріалів, що знаходяться в
експлуатації, слід зберігати в шафах, на стелажах, полицях, окремо від інструменту та інших засобів
захисту. Вони повинні бути захищені від впливу кислот, лугів, масел, бензину і інших руйнівних
речовин, а також від прямої дії сонячних променів і тепловипромінювання нагрівальних приладів (не
ближче 1 м від них). Засоби захисту з гуми та полімерних матеріалів, що знаходяться в експлуатації, не
можна зберігати в навал в мішках, ящиках і т.п.
Засоби захисту з гуми та полімерних матеріалів, що знаходяться в складському запасі, необхідно
зберігати в сухому приміщенні при температурі (0-30) ° С.
Ізолювальні штанги, кліщі і покажчики напруги понад 1000 В слід зберігати в умовах, що
виключають їх прогин і зіткнення зі стінами.
Засоби захисту органів дихання необхідно зберігати в сухих приміщеннях в спеціальних сумках.
Засоби захисту, ізолювальні пристрої і пристосування для робіт під напругою слід утримувати в
сухому, провітрюваному приміщенні.
Екрануючі засоби захисту повинні зберігатись окремо від електрозахисних. Індивідуальні
екранувальні комплекти зберігають у спеціальних шафах: спецодяг - на вішалках, а спецвзуття, засоби
захисту голови, обличчя і рук - на полицях. При зберіганні вони повинні бути захищені від впливу
вологи та агресивних середовищ.
Засоби захисту розміщують у спеціально обладнаних місцях, як правило, біля входу в
приміщення, а також на щитах керування. У місцях зберігання повинні матися переліки засобів захисту.
Місця зберігання повинні бути обладнані гачками або кронштейнами для штанг, кліщів ізолюючих,
переносних заземлень, плакатів безпеки, а також шафами, стелажами і т.п. для інших засобів захисту.
Облік та контроль. Все що знаходяться в експлуатації електрозахисні засоби і засоби
індивідуального захисту повинні бути пронумеровані, за винятком касок захисних. В підрозділах
підприємств та організацій необхідно вести журнали обліку та утримання засобів захисту.
Наявність і стан засобів захисту перевіряється періодичним оглядом, який проводиться не рідше 1
разу на 6 міс. (Для переносних заземлень - не рідше 1 разу на 3 міс.) Працівником, відповідальним за їх
стан, із записом результатів огляду в журнал.
На засобах захисту, що не витримали випробування, штамп повинен бути перекреслений
червоною фарбою. Результати експлуатаційних випробувань засобів захисту реєструються в
спеціальних журналах.
14. Основні об’єкти та принципи охорони навколишнього середовища.
Об'єкти охорони навколишнього природного середовища:
 Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє
природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні
ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовуванні в економіці в даний період (земля,
надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні
комплекси.
 Особливій державній охороні підлягають території та об'єкти природно - заповідного фонду
України й інші території та об'єкти, визначені відповідно до законодавства України.
 Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають
також здоров'я і життя людей.
Принципи охорони навколишнього природного середовища - це керівні засади організації і впливу
екологічних норм права на суспільні відносини в цій сфері.
Основними принципами охорони навколишнього середовища є:
а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів,
нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та
іншої діяльності;
б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;
в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони
навколишнього природного середовища, використання та

відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;
д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;
е) науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства
на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук
та прогнозування стану навколишнього природного середовища;
є) обов'язковість надання висновків державної екологічної експертизи;
ж) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього
природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;
з) науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє
природне середовище;
и) безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для
господарської діяльності;
і) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища;
ї) вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних
ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що
негативно впливають на екологічну обстановку; й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності
у справі охорони навколишнього природного середовища;
к) вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого
міждержавного співробітництва;
л) встановлення екологічного податку, збору за спеціальне використання води, збору за спеціальне
використання лісових ресурсів, плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу
України.
Дотримання вказаних принципів створює необхідні умови для відтворення природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки, попередження та ліквідації негативного впливу господарської та
іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного
фонду живої природи, ландшафтів та інших природних об'єктів пов'язаних з історично-культурною
спадщиною України.
15. Відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки.
Юридична відповідальність. Підставою юридичної відповідальності в галузі екологічної безпеки є
вчинення екологічного правопорушення. Чинне екологічне законодавство закріплює перелік
правопорушень у галузі екологічної безпеки. Зокрема, у ст. 68 Закон України "Про охорону
навколишнього природного середовища" виокремлені такі види правопорушень: порушення прав
громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище; порушення норм екологічної
безпеки; порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції,
введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів;
допущення наднормативних, аварійних, залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших
шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; невжиття заходів щодо попередження та
ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне
середовище; порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні,
знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних та
радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів тощо.
Найбільш поширеним правопорушенням у галузі екологічної безпеки є недотримання відповідних
екологічних нормативів, вимог та правил. Під екологічними нормативами слід розуміти єдині та
обов'язково нормовані межі, обсяги, регламенти, що містять кількісні та якісні показники, забезпечують
охорону навколишнього природного середовища, екологічну безпеку суспільства та здоров'я людини,
визначають допустиме навантаження антропогенної діяльності на довкілля. Закон України «Про
охорону навколишнього природного середовища» визначає кілька видів нормативів екологічної
безпеки.
Порушення нормативів екологічної безпеки створює умови для проявлення екологічного ризику та
в кінцевому підсумку призводить до виникнення реальної екологічної небезпеки для життя, здоров'я
людини та навколишнього природного середовища. Правопорушення у сфері екологічної безпеки є
різновидом екологічних правопорушень. Правопорушення можливі як при порушенні вимог екологічної
безпеки у процесі здійснення різних видів господарської діяльності, так і в разі невиконання заходів у
процесі ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій або їх попередження. З урахуванням ступеня
суспільної небезпеки вони поділяються на проступки та злочини. Згідно з видами екологічних

правопорушень у галузі забезпечення екологічної безпеки винні особи можуть бути притягнені до
дисциплінарної, адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності.
Адміністративна відповідальність.. У Кодексі про адміністративні правопорушення України
закріплені кілька складів правопорушень, що передбачають відповідальність громадян та посадових
осіб за порушення екологічної безпеки. Так, адміністративна відповідальність наступає за: порушення
вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (ст. 46);
порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних
та біологічних факторів (ст. 78); порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні
зміни стану атмосфери та атмосферних явищ (ст. 78); порушення правил складування, зберігання,
розміщення, транспортування утилізації, ліквідації та використання відходів (ст. 82); приховування,
перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації на запити посадових осіб та
звернення громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними (ст. 82);
змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без
спеціального дозволу (ст. 82); невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження
відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової
техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів (ст. 91); приховування перевищення встановлених
лімітів на обсягу утворення та розміщення відходів (ст. 91); порушення вимог законодавчих та інших
нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості (ст. 93); порушення правил і
норм ядерної та радіаційної безпеки (ст. 95); недодержання державних стандартів, норм і правил під час
проектування і будівництва (ст. 96); невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (ст. 188) тощо.
Кримінальна відповідальність за злочини проти довкілля передбачена за: порушення правил
екологічної безпеки (ст. 236 КК України); невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного
забруднення (ст. 237); проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (253);
порушення правил безпеки під час використання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272); порушення
правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274); порушення правил, що стосуються безпечного
використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель (ст. 275); заготівля, переробка
або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 327) тощо.
Незалежно від притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності
вони повинні нести цивільно-правову відповідальність у разі заподіяння шкоди навколишньому
природному середовищу або здоров'ю громадян.
Цивільно-правова відповідальність передбачає обов'язок юридичних та фізичних осіб
відшкодування шкоди, заподіяної ними внаслідок порушення нормативів, вимог та норм екологічної
безпеки, тобто покладає на винних осіб майнові або інші зобов'язання.
Чинне екологічне законодавство (ст. 69) передбачає відшкодування заподіяної шкоди, як правило,
в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та незалежно від плати за
забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів. Згідно
із затвердженим переліком багато видів діяльності та об'єктів становлять підвищену екологічну
небезпеку для навколишнього природного середовища. Законодавство відносить такі види діяльності та
об'єкти до джерел підвищеної екологічної небезпеки. Особи, які володіють джерелами підвищеної
екологічної небезпеки, зобов'язані компенсувати заподіяну шкоду громадянам та юридичним особам,
якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних дій
потерпілих.
Шкода може бути заподіяна як навколишньому природному середовищу, так і здоров'ю та майну
громадян або майну юридичних осіб. Відшкодування шкоди, спричиненої навколишньому природному
середовищу, передбачається двома способами: в натурі або грошовому вираженні згідно із
затвердженими у встановленому порядку таксами, а також методиками обчислення розміру шкоди, а за
їх відсутності — за фактичними витратами на відновлення порушеного стану навколишнього
природного середовища. Шкода, заподіяна здоров'ю та майну громадян, компенсується згідно із
цивільним законодавством. Для відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю громадян, у першу чергу
необхідно довести причинний зв'язок між діяльністю винної особи та забрудненням навколишнього
природного середовища, а також впливом цього середовища та спричиненою шкодою. Вказана
категорія спорів є найбільш складною, бо забруднення навколишнього середовища, як правило,
викликається сукупною дією декількох джерел забруднення і дуже важко довести причинний зв'язок.

16. Порядок проведення переговорів, розробки і укладання Колективного договору.
КЗпП Стаття 14. Колективні переговори, розробка i укладення колективного договору,
відповідальність за його виконання.
Укладенню колективного договору передують колективні переговори.
Строки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення,
порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність
за його виконання регулюються Законом України “Про колективні договори і угоди”.
Закон України "Про колективні договори i угоди". Стаття 10. Колективні переговори.
Укладенню колективного договору, угоди передують колективні переговори.
Будь-яка із сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору, угоди
або у строки, визначені цими документами, письмово повідомляє інші сторони про початок
переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.
Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного
договору, угоди визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом.
Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору, угоди утворюється
робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами.
Сторони можуть переривати переговори з метою проведення консультацій, експертиз,
отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів.
Сторони колективних переговорів
зобов'язані
надавати учасникам переговорів всю
необхідну інформацію щодо змісту колективного договору, угоди. Учасники переговорів не мають
права розголошувати дані, що є державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні
зобов'язання.
Робоча комісія готує проект колективного договору, угоди з урахуванням пропозицій, що
надійшли від працівників, трудових колективів галузей, регіонів, громадських організацій, і приймає
рішення, яке оформляється відповідним протоколом.
17. Порядок проведення навчання з охорони праці працівників при прийомі на роботу і
в процесі трудової діяльності
Закон про ОП Стаття 18. Навчання з питань охорони праці.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок
роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному
доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань
відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання,
інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань
охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.
Організація навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці в закладі
Відповідно до Типового положення під час прийняття на роботу і в процесі роботи працівники
навчального закладу проходять інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а
також правил поведінки в разі виникнення аварій.
В навчальному закладі навчання працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
проводиться у вигляді складової частини навчання з безпеки життєдіяльності.
Керівники, спеціалісти, особи, на яких покладено відповідальність щодо організації роботи з
охорони праці, безпеки життєдіяльності, які є членами відповідної постійно діючої комісії з перевірки
знань в закладі освіти, один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання і перевірку
знань з питань безпеки життєдіяльності.
Перевірка знань працівників закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки тощо,
додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.
Особи, які суміщають професії, проходять інструктаж, навчання і перевірку знань з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності з основних професій і з професій за сумісництвом.
Усі працівники закладу проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки
життєдіяльності обсягом не менше 20 годин.

Перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу проводить комісія,
склад якої затверджується наказом директора.
До складу комісії входять керівники, спеціалісти, особи, на яких покладено відповідальність щодо
організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності закладу, представник профспілки або
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, можуть залучатися страхові
експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.
Усі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності у порядку, встановленому Типовим положенням.
Перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників
складається членами комісії з урахуванням місцевих умов та затверджується керівником навчального
закладу.
Формою перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників є
тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів
(автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді
усного або письмового опитування, а також творчої роботи.
Результат перевірки знань з питань охорони, безпеки життєдіяльності працівників оформлюється
протоколом перевірки знань.
Особам, які під час перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності виявили задовільні
результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності. При цьому в протоколі та посвідченні в стислій формі зазначається перелік основних
нормативно-правових актів з охорони праці, питань безпеки життєдіяльності, виконання конкретних
видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань. Видача посвідчень про перевірку знань
працівникам, які проходили навчання в установі та закладі освіти, є обов’язковою лише тим, хто
виконує роботи підвищеної небезпеки.
При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
працівники протягом одного місяця повинні пройти повторну перевірку знань.
Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності не
менше 5 років.
Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань
працівників з питань охорони праці покладається на керівника навчального закладу.
Позачергове навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності проводяться при переведенні його на іншу роботу або призначенні на іншу посаду, що
потребує додаткових знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
18. Порядок організації безпечної експлуатації і обслуговування електроустановок
навчальних закладів, установ, підприємств, організацій Міністерства освіти і науки
України.
Повинен відповідати ПБЕЕС п.1.3. Організація безпечної експлуатації електроустановок. 1.3.1.
Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування
електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Для цього він повинен:
- призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з
числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли
перевірку знань у встановленому порядку (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство);
- забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;
- затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і
інструкції з охорони праці;
- встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговування
електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами - оглядом,
перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням;
- забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами цих
Правил і "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань
та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);

- забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.
1.3.2. Фахівці
служб
охорони праці зобов'язані контролювати безпечну експлуатацію
електроустановок і повинні мати групу IV з електробезпеки.
1.3.3. Забороняється покладати на енергослужбу обов'язки, що не входять до її професійної
компетенції.
19. Побутові дозиметричні прилади та робота з ними.
Для виявлення і виміру іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин використовуються
дозиметричні прибори-рентгенометри,
радіометри-рентгенометри, індикатори, індивідуальні
дозиметри. За своїм призначенням поділяються на прибори для формувань цивільного захисту і
побутові для використанням населенням. Частина приладів може бути подвійного призначення як для
формувань цивільного захисту так і для населення.
Дозиметр ДБГ-06Т призначається для виміру потужності експозиційної дози гаммавипромінювання на робочих місцях, в сусідніх приміщеннях і на території об’єктів, що використовують
радіоактивні речовини і інші джерела іонізуючих випромінювань, в санітарно-захисній зоні і зоні
спостереження. Може використовуватися для контролю ефективності біологічного захисту, радіаційних
упаковок і радіоактивних відходів, а також виміру потужності експозиційної дози в період виникнення,
протікання і ліквідації наслідків аварійних ситуації.
Окрім того, можливо використання населенням для самостійної оцінки радіаційної обстановки.
Забезпечує вимір потужності експозиційної дози в режимах “Пошук” (від 1,0 мкЗв/г до 999,9 мкЗв/г) і
“Вимір” (0,1 мкЗв/г до 99,99 мкЗв/г). Час встановлення робочого режиму до 40 секунд. Живлення
прибору від елементу типа “Корунд” або акумулятора 7Д-0,115, що забез-печує безперервну роботу на
протязі 24 годин. Маса прибору - 0,6 кг.
Радіометр бета-гамма випромінювання “Прип’ять” призначається для індивідуального і
колективного користування при вимірі потужності еквіва-лентної (експозиційної) дози гаммавипромінювання, щільності потоку бета-випромінювання і об’ємної (питомої) активності в рідких і
сипучих речовинах.
Діапазони виміру для: фотонного іонізуючого випромінювання - від 0,1 до 199,9 мкЗв/г; щільності
потоку бета-випромінювання - від 10 до 19,9103 см-2хв; питомої (об’ємної) активності бетавипромінювання ізотопів в рідких і сипучих речовинах - від 1,410-5 до 3,710-3 Бк/ кг (Бк/л) або 210-5 1,110-7 Кі/кг (Кі/л). Час встановлення робочого режиму до 5 с, а час встановлення показників за
вибором оператора - 20 с; 200 с при виміру ПЕД і щільності бета-часток; 10 хв. і 100 хв. при виміру
питомої активності.
Живлення прибору від елементу типу “Крона” або “Корунд”, а також зовнішнього джерела
напругою від 4 до 12 В. Час безперервної роботи від мережі перемінного струму не менше 24 години.
При автономному живленні не більше 6 годин. Маса прибору - 0,25 кг.
Дозиметр-радіометр побутовий АНРИ-01 “Сосна” призначається для індивідуального
користування населенням з метою контролю радіаційної обстановки на місцевості, в жилих і робочих
приміщеннях.
Діапазони виміру: потужності експозиційної дози гамма-випромінювання (ПЕД) від 0,01 до 9,999
мР/г; польової еквівалентної дози (ЕД) гамма-випромінювання від 0,1 до 99,99 мкЗв/г. Час виміру до 20
с. Живлення прибору від елементу типу “Корунд”, що забезпечує безперервність роботи протягом 6
годин. Маса прибору-0,35 кг.
Дозиметр побутовий “Мастер-1” відповідає призначенню дозиметру “Сосна”. Діапазон виміру:
потужності експозиційної дози гамма-випроміню-вання (ПЕД) від10 до 999 мкР/г; польової
еквівалентної дози (ЕД) гамма-випро-мінювання від 0,1 до 0,999 мкЗв/г. Час виміру до 36 с. Живлення
прибору від 4 елементів СЦ-32 або МЦ-0070. Маса прибору-0,1 кг.
Індикатор зовнішнього гамма-випромінювання “БЕЛЛА” призначає-ться для виявлення і оцінки за
допомогою звукової сигналізації інтенсивності гамма- випромінювання, а також визначення рівня
потужності еквівалентної дози за цифровим табло.
Діапазон виміру потужності еквівалентної дози (ПЕД) від 0,2 до 99,99 мкЗв/г. Час на встановлення
робочого режиму не більше 10 с. Живлення прибору від елементів типу “Корунд” забезпечує
безперервність роботи до 20 годин. Маса прибору 0,25 кг.
На сьогодні існує багато приборів, які можливо використовувати населенням у якості побутових,
але при користуванні ними необхідно бути уважними з сучасними одиницями виміру.
20. Біосфера сьогодні: масштаб антропогенного впливу.
Біосфера - природна підсистема географічної оболонки, що являє собою глобальну планетарну

екосистему (населена живими організмами), це загально планетна оболонка, склад, будова й енергетика
якої зумовлені минулою і сучасною діяльністю всієї сукупності живих організмів на Землі.
В даний час не викликає сумніву той факт, що господарська діяльність людини впливає на
навколишнє середовище, погіршуючи його якість, і стає причиною ряду пов'язаних з цим життєво
важливих для людства проблем, таких як: можлива зміна клімату, забруднення атмосфери і гідросфери,
деградація (опустелювання, засолення, відчуження) земельних ресурсів, збідніння генетичної
розмаїтості видів, погіршення здоров'я людей і ін.
Зростаючий антропогенний вплив на навколишнє середовище, його забруднення різними
відходами виробництва, поряд з надмірним використанням природних ресурсів, стали предметом
широкого обговорення і всестороннього вивчення. Це проблема пильної уваги таких міжнародних
організацій, як ООН, ЮНЕСКО, Всесвітньої організації з охорони навколишньою середовиша (ЮНЕП),
Всесвітньої органічації охорони здоров'я (ВООЗ) і ін.
Найбільший антропогенний вплив на біосферу в сучасну епоху чинить промисловість, енергетика,
сільське господарство та транспорт.
Вплив промисловості. Промисловість або індустрія — одна з основних галузей матеріального
виробництва, без якою не можливе існування сучасної цивілізації.Найбільш небезпечні для природного
середовища гірничо-металургійні підприємства. Великої шкоди ці підприємства завдають повітряному
басейну, спричинюючи появу кислотних дощів, земельним ресурсам, утворюючи кар'єри, а також
зумовлюють значне теплове забруднення середовища.
Разом з доменним газом ці об'єкти промисловості викидають в атмосферу сполуки миш'яку,
фосфору, сурми, свинцю, пари ртуті, смолисті речовини.
Підприємства кольорової металургії забруднюють повітря пилом, сірчаним ангідридом, оксидом
вуглецю, оксидами азоту.
Заводи з виробництва ртуті інтенсивно забруднюють повітря її парами, які конденсуються в
атмосфері і згодом вбираються грунтом, травою, листям, віконним склом.
Дуже важливою екологічною проблемою, пов'язаною з розвитком промисловості, є проблема
звалищ. Звалища навколо великих міст щорічно поглинають в середньому 1500 га землі, яка стає
небезпечним джерелом отруєння довкілля. Із звалищ у повітря та грунтові води потрапляє багато
токсичних речовин — важких металів, лаків, фарб, гуми, пластмасс.
Вплив енергетики. Основою розвитку людської цивілізації є енергетика. Від її стану залежать
темпи науково-технічного прогресу та виробництва і життєвий рівень населення. Але, як свідчать
статистичні дані, приблизно 80 % всіх видів забруднення повітря — наслідок енергетичних процесів
(добування, переробка й використання енергоресурсів). У всьому світі щорічно спалюється приблизно 2
млрд. т вугілля, добувається і перероблюється близько 2,2 млрд. т нафти, 2 млрд. т рудних і нерудних
матеріалів, що приводить до викиду в атмосферу 220 млн. т диоксиду сірки, 450 млн. т оксиду вуглецю,
75 млн. т оксиду азоту, 150 млн. т різних аерозолів.
Характер забруднення повітря продуктами мінерального палива визначається такими факторами:
видом палива, умовами спалювання, умовами викиду, рельєфом, віддаленістю від населених пунктів і
ін. Рівень забруднення повітря в значній мірі залежить від теплотворної можливості палива, його
хімічного складу. Сполучаючись з парами води в атмосфері, триоксид сірки утворює сірчану кислоту,
суспензії якої дуже небезпечні. На окислення діоксида сірки, перетворення його в триоксид,
каталітично діють суспензії металів в повітрі: заліза, цинку, марганцю. Тому особливо небезпечні
викиди сполук сірки в районах металургійних заводів. Забруднення атмосфери сполуками сірки —
причина кислотних дощів.
У викидах ТЕЦ небезпечні також оксиди важких металів, фтористі сполуки, бепзоперен, що
відносяться до канцерогенних речовин.
Паливно-енергетичний цикл АЕС передбачає добування уранової руди й вилучення з неї урану,
переробку цієї сировини на ядерне паливо (збагачення руди), використання палива в ядерних реакторах,
хімічну регенерацію відпрацьованого палива, обробку й захоронення радіоактивних відходів. Усі
складові цього циклу супроводжуються надзвичайно небезпечним забрудненням природного
середовища.
Забруднення починається на стадії добування сировини, тобто на уранових рудниках. Після
вилучення урану з руд залишаються величезні відвали слабо радіоактивних пустих порід — до 90 %
добутої з надр породи. Ці відвали забруднюють атмосферу радіоактивним газом радоном, дуже
небезпечним, який спричиняє рак легенів.
АЕС — це підприємство, яке поряд з електроенергією виробляє велику кількість надзвичайно

небезпечних речовин.
Вплив сільського господарства. Сільське господарство — одна з найголовніших галузей
матеріального виробництва, що забезпечує людство продуктами харчування, а промисловість —
сировиною. Головна екологічна небезпека, що чатує на людство - це збіднення генетичного фонду
рослин і тварин. Вона викликана впровадженням монокультур, зведенням тропічних лісів,
урбанізацією, будівництвом великих водосховищ та інші.
Гонитва за максимальними врожаями, порушення правил агротехніки, застосування важких
сільськогосподарських машин, неправильна меліорація, перевипаси худоби ведуть до втрати основного
багатства людства - родючих ґрунтів. Вчені встановили, що для створення ґрунтового шару товщиною
18 см природі потрібно в середньому від 1400 — 7000 років. Людина ж здатна виснажити, знищити шар
ґрунту такої товщини за один-два сезони.
Фахівці ООН встановили основні екологічні проблеми біосфери, пов'язані з сільським
господарством по регіонах планети:
I Європа: промислове забруднення земель, знищення лісів;
II Північна Америка: широке розповсюдження монокультур;
III Південна Америка: знищення тропічних лісів, зникнення традиційних сортів культурних
рослин;
IV Азія: перенаселення, загроза генофонду, «генетична ерозія»;
V Африка: перенаселення, перевипас худоби, знищення тропічних лісів, опустелювання.
Дуже серйозна проблема — перехімізація сільського господарства. Засвоєння хімічних поживних
речовин, що містяться в мінеральних добривах, культурними рослинами в середньому не перевищує
40%. Інші ж 60% вимиваються з ґрунту, надходять до водоймищ і є джерелом їх небезпечного
забруднення.
Надмірне використання азотних мінеральних добрив викликає небезпечне збільшення в харчових
продуктах нітратів і викликає цим небезпечні захворювання. Мінеральні добрива, пестициди,
антибіотики, гормони, стимулятори і інгібітори розвитку, кормові дріжджі врешті-решт потрапляють в
організм людини і загрожують не лише нам, а й нашим нащадкам. Комахи й інші шкідники швидко
звикають до хімічних засобів боротьби з ними, з'являються різновиди шкідників, на яких отрута вже не
діє. Постає необхідність застосування нових, більш отруйних засобів.
Вплив транспорту. Наш час характеризується небаченими масштабами розвитку транспортних
перевезень - як вантажів, так і пасажирів. Зростають швидкість та масштаби перевезень, а разом і
масштаби екологічної шкоди, якої вони завдають природі. Так дише один сучасний реактивний
пасажирський літак протягом восьмигодинного польоту із Європи в Америку «з'їдає.» від 50 до 75 т
кисню, викидаючи в атмосферу десятки тон вуглекислого газу, оксидів азоту і інших шкідливих сполук.
Автомобілі є причиною виникнення 40-70 % забруднень атмосфери великих міст. Вже зараз світовий
автопарк викидає за рік більш 350 млн. т оксиду вуглецю, 60 млн. т різних вуглеводневих, 30 млн. т
оксидів азоту.
Вихлопні гази містять більш ніж 200 хімічних сполук — продуктів згорання палива. Більшість з
них — токсичні.
Значне забруднення водному середовищу завдають крупнотонажні вантажні суда, особливо
нафтові танкери. Аварії таких танкерів викликали уже не одну екологічну катастрофу. Зростаючі об'єми
перекачування нафти, нафтопродуктів, газу системою трубопровідного транспорту пов'язані з
укрупненням діаметра труб і застосуванням все більших тисків при перекачуванні, а це загрожує
широкомасштабними аваріями.
Таким чином, в результаті антропогенного впливу на біосферу виникла і з часом набуває все
більшого розмаху екологічна криза. На початку XXI століття екологічна криза все більше нівечить
природу і нашої країни. Загинули сотні малих річок, деградують Чорне і Азовське моря,
перетворюються на стічні брудні відстійники дніпровські та інші водосховища, ставки й озера.
Задихаються від промислових і транспортних забрудників міста, знищуються ліси, забруднюються,
виснажуються і деградують орні землі.
21. Розділ «Охорона праці» у колективному договорі.
Відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону праці" у колективному договорі (угоді) сторони
передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не
нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого

рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням,
аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.
Важливою правовою формою планування заходів щодо охорони праці є угода роботодавця з
профспілками чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, що
додається до колективного договору (ст. 161 КЗпП). Ця угода укладається з урахуванням причин
нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві, а також загального стану умов праці. В
угоді конкретизуються, уточнюються заходи з охорони праці по закладуіз установленням строків їх
виконання і осіб, відповідальних за виконання. В угоді також визначаються асигнування, що
виділяються на виконання запланованих заходів. Ці кошти використовуються тільки на виконання
заходів, що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення
існуючого рівня охорони праці на виробництві.
Важливими правовими формами регулювання охорони праці є також Генеральні угоди між
Кабінетом Міністрів України, роботодавцями і профспілковими об'єднаннями України.
22. Порядок проведення спеціального навчання з охорони праці працівників при
прийомі на роботу і в процесі трудової діяльності
Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є
потреба у професійному доборі, під час прийняття на роботу і в подальшому щорічно проходять
спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, порядок
проведення яких регламентується розділом 4 Типового положення
Враховуючи вищезазначене, новоприйнятий працівник, який буде виконувати роботу з
підвищеною небезпекою, в порядку черговості проходить:
- вступний інструктаж;
- навчання та перевірку знань з питань охорони праці (Спеціальне навчання не слід ототожнювати
з професійною підготовкою працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою,
оскільки це два різні види навчання, що регламентуються різними нормативно-правовими актами.
Типовим положенням не регламентується обсяг спеціального навчання. Безпосередньо на підприємстві
спеціальне навчання проводиться роботодавцем за затвердженими наказом навчальними планами та
програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов,
функціональних обов'язків працівників.);
- первинний інструктаж;
- стажування.
Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться
комісією установи та закладу освіти.
Що ж до стажування, то його проходять новоприйняті на підприємство працівники до початку
самостійної роботи після проходження первинного інструктажу у відповідності з вимогами Типового
положення. Допуск до стажування оформляється наказом, у якому зазначається тривалість стажування
та вказується прізвище працівника відповідального за проведення стажування. Тривалість стажування
залежить від стажу та характеру роботи, а також від кваліфікації працівника. Проте, існує виключення
щодо можливості не проходження стажування на підприємстві. Такий випадок передбачено пунктом 7.5
Типового положення, коли роботодавець має право своїм наказом звільнити працівника від
проходження стажування за умови, що такий працівник має стаж роботи за відповідною професією не
менше 3-х років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер робіт та тип обладнання,
на якому він працюватиме, не змінюється.
23. Категорії приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки.
Приміщення класифікують за призначенням та за категоріями з вибухопожежної та пожежної
небезпеки.
Будинки та приміщення за призначенням підрозділяють на житлові, громадські, виробничі,
сільськогосподарські, складські, лабораторні, адміністративні та побутові промислових підприємств
тощо.
Для визначення ступеня вогнестійкості, площі та поверхності забудови, а також системи опалення,
водопостачання, вентиляція та інших параметрів необхідно знати класифікацію приміщень (будівель) за
ступенем вибухопожежної небезпеки.
В основі класифікації лежать порівняльні дані, що визначають ймовірність виникнення пожежі або
вибуху залежно від властивостей і стану речовин, що задіяні у виробничому процесі.
За категоріями з вибухопожежної та пожежної небезпеки класифікують лише будинки та
приміщення виробничого і складського призначення.

Визначення категорій приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки проводиться шляхом
послідовної перевірки відповідності приміщення категоріям від вищої (А) до нижчої (Д).
За вибухопожежною і пожежною небезпекою приміщення й будівлі поділяються на 5 категорій: А,
Б, В, Г, Д, а зовнішні установки на категорії: Аз, Бз, Вз, Гз, Дз,
Будівлі належать до категорії А, якщо в них задіяні горючі гази, ЛЗР з температурою спалахування
до 28° С, а також такі, що здатні до вибуху і горіння при взаємодії з водою, киснем повітря. Сюди
відносяться склади балонів з стисненим горючим газом, бензосклади, ацетиленові станції, малярні цехи
та ін.
До категорії Б - з температурою спалаху понад 28°С. Сюди належать насоси станцій, малярні цехи
де є рідини з температурою спалаху від 28 до 120°С (газ, нафта, скипидар, смола та ін.).
До категорії В, якщо в них є горючі гази, горючі і важкогорючі рідини, тверді горючі речовини та
матеріали,здатні тільки горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або між собою, за умови, що вони
не належать до категорії А і Б. Сюди належать паливно-мастильні склади, автогаражі, лісопильні,
деревообробні, смолопереробні заводи, склади горючих матеріалів і т.ін.
До категорії Г, якщо в них знаходяться негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному та
розплавленому стані з виділенням променистого тепла, іскор, полум'я, а також горючі гази, рідини та
тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо (газогенераторні станції, котельні, ливарні,
термічні цехи, автомобільні гаражі, депо і ін.).
До категорії Д, якщо в них знаходяться негорючі матеріали у холодному стані. Сюди належать всі
будівлі, якщо їх не віднесено до категорії А, Б, В, Г (механоскладальні заводи, цехи холодної обробки
металу, компресорні станції, склади металу і т.ін.).
24. Основні норми поведінки та дії населення при радіаційних аваріях і радіаційному
забруднені місцевості.
При перебуванні у приміщенні: необхідно герметизувати приміщення; укрити продукти
харчування від пилу; щоденно проводити вологе прибирання приміщень, бажано із застосуванням
миючих засобів; суворо дотримуватися правил особистої гігієни; воду вживати тільки із перевірених
джерел, а продукти харчування, отримані через торгову мережу; їжу приймати тільки у закритих
приміщеннях, перед цим ретельно мити руки та споліскувати рот 0,5% розчином питної соди;
систематично контролювати радіаційний фон.
При перебуванні поза приміщенням: необхідно максимально обмежити перебування на відкритій
території, при виході з приміщення обов’язково використовувати засоби індивідуального захисту
(респіратор, протипилову пов’язку, плащ, гумові чоботи тощо); при перебуванні на місцевості не
рекомендується роздягатися, сідати на землю, палити; перед входом у приміщення обов’язково вимити
взуття водою або обтерти мокрою ганчіркою, верхній одяг струсити і почистити вологою щіткою;
виключити купання у відкритих водоймах.
Йодна профілактика має на меті запобігання накопиченню радіоактивних ізотопів йоду в організмі
та щитовидній залозі. Проводиться вона шляхом прийому внутрішньо стабільних доз йоду у вигляді
пігулок йодистого калію, а в разі його відсутності - водноспиртового розчину йоду. При цьому добові
дози прийому йодистого калію становлять: для дорослих і дітей, старших 5 років, по одній пігулці
(0,125 г), для дітей від 2-х до 5-ти років - по 0,5 дози і для дітей до 2-х років - по 0,25 дози дорослих.
Пігулки приймають після їжі та запивають молоком чи водою. Розчин йоду (5% настойка)
застосовується для дорослих і дітей, старших 5 років, по 20 крапель на склянку молока або води, для
дітей від 2-х до 5-и років - по 10 крапель і для дітей до 2-х років - по 5 крапель на півсклянки молока або
живильної суміші один раз на день. Найбільший ефект вона дає, якщо її проведення починається до
початку радіоактивного забруднення.
Для попередження або послаблення дії на організм радіоактивних речовин та можливого
уникнення захворювання променевою хворобою: максимально обмежте перебування на відкритій
території, при виході з приміщення використовуйте засоби індивідуального захисту (респіратор,
пов’язку, плащ, гумові чоботи); при знаходженні на відкритій території не роздягайтесь, не сідайте на
землю, не паліть; суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни; перед входом в приміщення взуття
вимийте водою або витріть мокрою ганчіркою, верхній одяг витрусіть і почистіть вологою щіткою; у
всіх приміщеннях, що призначені для перебування людей, кожний день робіть вологе вбирання, бажано
з використанням миючих засобів; приймайте харчі тільки в закритих приміщеннях, ретельно мийте
руки з милом перед їжею; воду вживайте тільки з перевірених джерел; сільськогосподарські продукти з
індивідуальних господарств, особливо молоко, зелень, овочі і фрукти вживайте в їжу тільки за
рекомендаціями органів охорони здоров’я; виключіть купання в відкритих водоймах до перевірки

ступеня їх радіоактивного забруднення; не збирайте в лісі ягоди, гриби і квіти.
Знання кожним громадянином правил поведінки і дій в умовах радіоактивного забруднення
місцевості, постійне використання інформації територіальних органів управління з питань цивільного
захисту населення щодо правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій збереже життя і
здоров’я не тільки самого, але своїх рідних і оточуючих.
25. Атмосферний пил та забруднення.
Під атмосферним пилом розуміють завислі в повітрі тверді частинки діаметром більше 1 мкм. Ці
частинки складно класифікувати хімічно, так як вони можуть являти собою як частинки кварцу, так і
органічні матеріали найрізноманітнішого походження, також квітковий пилок рослин. Говорячи про
склад атмосферного пилу в глобальному масштабі, маємо зауважити, що він, в основному, має
мінеральне походження, але в окремих районах склад може змінюватися відповідно до джерел
формування атмосферного пилу: тут можуть переважати сполуки лужних і лужноземельних металів,
тяжкі метали, вуглеводні та спори рослин.
Аерозолі являють собою колоїдні системи, дисперсним середовищем в яких є, як правило повітря.
Діаметр диспергованих частинок, відповідно до визначення колоїдної системи, знаходиться в межах
0,1-0,001мкм. На відміну від атмосферного пилу аерозолі вміщують на лише тверді, а й рідкі частинки,
утворені при конденсації парів чи при взаємодії газів. Рідкі краплини можуть вміщувати і розчинені в
них речовини. Звичайно до аерозолів відносять і краплини діаметром 0,1-1 мкм, тоді як тверді частинки
того ж діаметру відносять до аерозолів рідше, часто характеризуючи їх як тонкий пил.
У фізіологічному плані особливу увагу слід приділяти частинкам розміром менш 5 мкм, тому як
при зменшенні розміру їх поведінка стає все більш схожою з газоподібним станом, тобто вони на
затримуються в легенях при диханні (не відфільтровуються від повітря), а також не вимиваються з
повітря дощами. Це збільшує час їхнього перебування в атмосфері в порівнянні з більшими частинками
- обставина, що відіграє особливо важливу роль при розподілі пилу та аерозолів в атмосфері.
Атмосферний пил та аерозолі можуть мати як природне, так і антропогенне походження
(промислові та побутові викиди). В результаті природних процесів частинки солей потрапляють в
повітря з морської води, мінеральний пил - з сухого ґрунту, пил та зола - при вулканічній діяльності,
тверді частинки диму - при лісових пожежах, і зрештою такі тверді продукти як нітрати та сульфати, що
утворюються в результаті газових реакцій.
Атмосферний пил антропогенного походження утворюється в результаті промислових викидів;
зола і дим при згоранні палива в промислових, побутових та транспортних котельних установок, ряд
хімічних продуктів - при взаємодії газів, серед яких визначну роль грають сульфати.
При утворенні частинок пилу з ґрунту не завжди зрозуміло, чи є землі результатом природних чи
антропогенних процесів, тому потрібно з обережністю судити про реальне походження цього пилу і
давати цим процесам кількісну оцінку. Але, не дивлячись на невизначеність при визначенні первинного
джерела утворення пилу , можна вважати, що 1670 мегатон пилу та аерозолів, які щорічно надходять в
атмосферу, більше половини припадає на долю природних процесів.
Атмосферне забруднення. Забруднення атмосферного повітря — це будь-яка зміна складу і
властивостей повітря, що негативно впливає на здоров'я людей і тварин, стан рослинного покриву та
екосистеми, це змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або
утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо
впливати на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.
Забруднення атмосфери може бути природним і штучним. До природних забруднювачів повітря
належать вулканічна діяльність, вивітрювання гірських порід, вітрова ерозія, пилок квіткових рослин,
дим від лісових і степових пожеж. Домішками, які надходять із природних джерел, є пил вулканічного,
космічного, рослинного походження; продукти ерозії ґрунту; тумани; гази вулканічного походження;
дим і гази від лісових і степових пожеж.
Штучне забруднення пов'язане із викидами різних забруднюючих речовин у процесі діяльності
людини. За агрегатним складом викиди шкідливих речовин в атмосферу поділяються на газоподібні
(діоксид сульфуру SО2, діоксид карбону СО 2, озон О3, оксид нітрогену N0), рідкі (кислоти, луги,
розчини солей та ін.) і тверді (канцерогенні речовини, свинець і його сполуки, ртуть, кадмій, органічний
і неорганічний пил, сажа, смолянисті речовини тощо.). На сьогодні основними антропогеними
забруднювачами атмосферного повітря є різні галузі промисловості а саме: теплоенергетика,
підприємства металургійного комплексу, нафтовидобувна промисловість, нафтохімічна промисловість,
автотранспорт, виробництво будівельних матеріалів.
Теплоенергетика включає теплові й атомні електростанції, промислові та міські котельні. Близько

70 - 80% світової електроенергії виробляється на теплових електростанціях. У процесі спалювання
вугілля, нафти, природного газу, торфу в атмосферу виділяється дим, що містить продукти повного
(діоксид карбону і пари води) і неповного (оксиди карбону, сульфуру, нітрогену, вуглеводні та ін.)
згорання.
При спалювані 20 тис.т. на теплоелектростанції потужністю 2,4 млн. кВт за добу атмосферу
викидається 680 т SO2 і SO3, 200 т - N0, 120 - 140 т - твердих частинок (попіл, пил, сажа).
Атомні електростанції є джерелом забруднення повітря радіоактивним йодом, радіоактивними
інертними газами та аерозолями.
Котельні утворюють мало оксидів нітрогену, проте викидають багато продуктів неповного
згорання.
Підприємства металургійного комплексу посідають друге місце за загальною кількістю викидів в
атмосферу серед галузей промисловості. Переважно викиди цих підприємств складаються з оксидів
карбону, твердих речовин, діоксиду сульфуру, оксидів нітрогену.
Кольорова металургія - забруднює атмосферу сполуками фтору, кольорових і важких металів
(часто у вигляді аерозолів), парами ртуті, сірчистим ангідридом, оксидами азоту, оксидом вуглецю,
поліметалічним пилом, смолистими речовинами, вуглеводнями, що містять бензопірен.
Викиди в атмосферу підприємств машинобудування і металообробка містять аерозолі сполук
кольорових і важких металів, зокрема парів ртуті, з парами органічних розчинників.
Нафтовидобувна і нафтохімічна промисловість утворює за обсягом відносно небагато викидів.
Проте вони характеризуються високою токсичністю, значною різноманітністю і сконцентрованістю,
тому становлять загрозу для всіх живих організмів. На різноманітних виробництвах атмосферне повітря
забруднюється оксидами сульфуру, сполуками фтору, аміаком, сумішами окису нітрогену, хлористими
сполуками, сірководнем, неорганічним пилом тощо.
Нафтопереробна і нафтохімічна промисловість є джерелом таких забруднювачів атмосфери:
сірководню, сірчистого ангідриду, окису вуглецю, аміаку, вуглеводнів, у тому числі бензапірену.
Викиди в атмосферу підприємств неорганічної хімії містять оксид сірки й азоту, сірководень,
аміак, сполуки фосфору, вільний хлор, оксид вуглецю.
Підприємства органічної хімії викидають в атмосферу велику кількість органічних речовин, що
мають складний хімічний склад, соляну кислоту, сполуки важких металів, сажі й пилу.
Викиди автотранспорту. Викидні гази двигунів внутрішнього згорання містять велику кількість
токсичних сполук — бензопірен, альдегіди, оксиди нітрогену і карбону і особливо небезпечні сполуки
свинцю. У світі нараховується декілька мільйонів автомобілів, які спалюють велику кількість
нафтопродуктів, істотно забруднюючи атмосферне повітря.
Встановлено, що найбільша кількість забруднюючих речовин надходить в атмосферу при розгонці
автомобіля, при рухові з малою швидкістю, при гальмуванні та під час роботи двигуна на холостому
ходу.
У складі відпрацьованих газів автомобілів найбільшу питому вагу за об'ємом мають - монооксид
вуглецю (0,5-10%), оксиди азоту (до 0,8%), неспалені вуглеводні (0,2-3,0%), альдегіди (до 0,2%) та сажа.
В атмосферне повітря з вихлопними газами надходять такі отруйні речовини, як чадний газ
(монооксид вуглецю), оксиди азоту й сірки, бензопірен. Вони викликають захворювання верхніх
дихальних шляхів, серцево - судинної системи, різні онкопатології. Всередині машини рівень
забрудненості в три рази вищий, ніж ззовні. Тривале вдихання парів бензину викликає рак легенів.
Виробництво будівельних матеріалів. Інтенсивне забруднення атмосферного повітря відбувається
при видобутку і переробці мінеральної сировини, при викидах пилу і газів із підземних гірських
розробок тощо.
Підприємства по виробництву будівельних матеріалів забруднюють атмосферу пилом, що містить
сполуки важких металів, фтору, двоокису кремнію, азбесту, гіпсу, тонко - дисперсним скляним пилом.
Іншим видом забруднення атмосфери в містах є шумове. Шуми відносяться до числа шкідливих
для людини забруднень атмосфери. Подразнюючу дію звуку (шуму) на людину залежить від його
інтенсивності, спектрального складу та тривалості впливу. Шуми з суцільними спектрами менш
дратівливі, ніж шуми вузького інтервалу частот. Найбільше роздратування викликає шум в діапазоні
частот 3000-5000 Гц.
Особливо гострого характеру проблема шуму набула у зв'язку з експлуатацією надзвукових
літаків. З ними пов'язані шуми, звуковий удар і вібрація жител поблизу аеропортів. Сучасні надзвукові
літаки породжують шуми, інтенсивність яких значно перевищує гранично допустимі норми.
Не слід ігнорувати своєрідну електромагнітну форму забруднення атмосферного повітря. Дія

електромагнітного поля на людину, тварин і рослини в даний час недостатньо вивчено і часто служить
причиною домислів і припущень. Воно пов'язане з роботою приладів та обладнання, що виробляють
електричні і магнітні поля. В даний час проводяться спеціальні медико-біологічні дослідження,
напрямки, спрямовані на виявлення впливу таких полів на здоров'я людини.
26. При яких умовах Колективний договір являється недійсним.
Стаття 16. Недійсність умов колективного договору
Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами
становище працівників, є недійсними.
27. Порядок проведення навчання з охорони праці працівників при прийомі на роботу і
в процесі трудової діяльності
Закон про ОП Стаття 18. Навчання з питань охорони праці. Працівники під час прийняття на
роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань
охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил
поведінки у разі виникнення аварії.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному
доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань
відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання,
інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань
охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.
Організація навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці в закладі
В навчальному закладі навчання працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
проводиться у вигляді складової частини навчання з безпеки життєдіяльності.
Керівники, спеціалісти, особи, на яких покладено відповідальність щодо організації роботи з
охорони праці, безпеки життєдіяльності, які є членами відповідної постійно діючої комісії з перевірки
знань в закладі освіти, один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання і перевірку
знань з питань безпеки життєдіяльності.
Перевірка знань працівників закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки тощо,
додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.
Особи, які суміщають професії, проходять інструктаж, навчання і перевірку знань з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності з основних професій і з професій за сумісництвом.
Усі працівники закладу проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки
життєдіяльності обсягом не менше 20 годин.
Перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу проводить комісія,
склад якої затверджується наказом директора.
До складу комісії входять керівники, спеціалісти, особи, на яких покладено відповідальність щодо
організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності закладу, представник профспілки або
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, можуть залучатися страхові
експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.
Усі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності у порядку, встановленому Типовим положенням.
Перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників
складається членами комісії з урахуванням місцевих умов та затверджується керівником навчального
закладу.
Формою перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників є
тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів
(автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді
усного або письмового опитування, а також творчої роботи.
Результат перевірки знань з питань охорони, безпеки життєдіяльності працівників оформлюється
протоколом перевірки знань.
Особам, які під час перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності виявили задовільні
результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки

життєдіяльності. При цьому в протоколі та посвідченні в стислій формі зазначається перелік основних
нормативно-правових актів з охорони праці, питань безпеки життєдіяльності, виконання конкретних
видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань. Видача посвідчень про перевірку знань
працівникам, які проходили навчання в установі та закладі освіти, є обов’язковою лише тим, хто
виконує роботи підвищеної небезпеки.
При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
працівники протягом одного місяця повинні пройти повторну перевірку знань.
Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності не
менше 5 років.
Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань
працівників з питань охорони праці покладається на керівника навчального закладу.
Позачергове навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності проводяться при переведенні його на іншу роботу або призначенні на іншу посаду, що
потребує додаткових знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
28. Надання першої долікарської допомоги у разі обморожень
Обмороження — це ушкодження тканин у результаті дії низьких температур. Може виникнути
навіть за температури, вищої від 0°С. Мокре та тісне взуття; тривале перебування у нерухомому стані
на вітрі, в снігу, під холодним дощем; хвороби, втрата певної кількості крові, алкогольне отруєння тощо
можуть стати причиною обмороження. Найбільш уразливі для обморожень частини тіла з найслабшим
кровотоком: ніс, вуха, кінцівки.
Симптоми обмороження розвиваються під час перебування на холоді. По-перше, виникає відчуття
холоду. Потім людина відчуває поколювання, її шкіра набуває блідого відтінку, втрачає чутливість.
Пізніше німіє і набуває синюшного відтінку. Втрата чутливості робить непомітною подальшу дію
низької температури і часто є причиною тяжких незворотних змін у тканинах. Справжню глибину
обмороження можна встановити тільки після припинення дії холоду, інколи через кілька днів (на
ураженій ділянці з'являється набряк, запалення чи змертвіння тканин).
За тяжкістю та глибиною розрізняють чотири ступені обмороження.
І ступінь (легкий)– характеризується ураженням шкіри, що супроводжується запаленням,
набряком, болем. Такий стан триває кілька днів, потім поступово проходить. Уражена ділянка надовго
залишається дуже чутливою до холоду.
ІІ ступінь (середньої тяжкості)– проявляється некрозом поверхневих шарів шкіри. Після
відігрівання уражене місце синіє. В зоні обмороження утворюються пухирці, наповнені прозорою чи
білуватою рідиною. З'являється сильний біль. Серед загальних симптомів спостерігаються підвищення
температури тіла, погані сон та апетит.
III ступінь (тяжкий) — відбувається поступовий некроз тканин на значну глибину. В перші дні
спостерігається поява пухирців, заповнених темною рідиною. Через кілька днів з'являються ділянки
вологої мертвої тканини. Хворі відчувають нестерпний біль. Захворювання супроводжується
виділенням поту та ознобами, апатією.
IVступінь (вкрай тяжкий) – характеризується змертвінням тканин до кістки. Ця частина тіла
залишається холодною та абсолютно нечутливою. Шкіра вкривається пухирцями, заповненими чорною
рідиною. Через кілька днів уражена ділянка швидко чорніє і висихає. Відбувається муміфікація тканин.
Процес загоєння такої рани надзвичайно тривалий (1,5-2 місяці).
Перша медична допомога у разі обморожування полягає у якомога швидшому зігріванні
ушкодженої частини тіла і відновленні кровообігу. Найбільш ефективно це можна зробити за
допомогою теплих ванн. Упродовж 20-30 хв температуру води підвищують з 20 до 40 °С. Після ванни,
якщо в тканинах не спостерігаються зміни, обморожені ділянки протирають спиртом, горілкою або
одеколоном і розтирають ватним тампоном чи сухими руками до почервоніння шкіри. Якщо ж
пошкодження тканин все ж таки відбулося, уражені частини тіла протирають спиртом і накладають
стерильну пов'язку.
Не рекомендується розтирати обморожені ділянки снігом — це може призвести до погіршення
стану потерпілого.
Під час перебування на холоді треба закривати, де це можливо, всі відкриті ділянки шкіри. Слід
періодично перевіряти чутливість обличчя та кінцівок. Якщо ви використовуєте різні мазі для

профілактики обморожень, пам'ятайте, що вони можуть дещо захистити від вітру, але не від морозу.
Перед виходом на вулицю у холодну погоду слід ситно поїсти.
29. Засоби індивідуального захисту
від радіоактивного опромінювання та їх
застосування.
Для захисту від іонізуючих випромінювань використовують індивідуальні засоби захисту органів
дихання та шкіри. Засоби індивідуального захисту призначені для збереження населення в умовах
іонізуючих випромінювань.
Своєчасне і вміле їх використання забезпечує надійний захист від світлового випромінювання,
ядерного вибуху, радіоактивного пилу.
Засоби індивідуального захисту поділяються на засоби індивідуального захисту органів дихання
та засоби індивідуального захисту шкіри.
Засоби індивідуального захисту органів дихання. За принципом захисної дії засоби
індивідуального захисту органів дихання поділяються на фільтруючі та ізолюючі.
До засобів індивідуального захисту органів дихання фільтруючого типу відносяться фільтруючі
протигази ГП-5, ГП-7, респіратори, ватно-марлеві пов'язки.
Фільтруючі протигази призначені для захисту органів дихання, очей та обличчя від отруйних і
радіоактивних речовин та бактеріальних засобів.
Респіратори використовуються для захисту органів дихання від радіоактивного пилу (Р-2), від
парів і газів на виробництві із СДОР (РПГ-67, РУ-60, РУ-60МУ).
Респіратор Р-2 — це фільтруюча напівмаска з двома вдихальними клапанами й одним
видихальним, носовим кріпленням.
Виготовляють респіратори Р-2 трьох розмірів, які визначаються виміром висоти обличчя (відстань
між точкою найбільшого заглиблення перенісся та найнижчою точкою підборіддя).
Ізолюючі засоби індивідуального захисту органів дихання. Ізолюючі засоби індивідуального
захисту органів дихання призначені для захисту органів дихання, обличчя та очей від шкідливих
речовин у повітрі в умовах ізоляції органів дихання від навколишнього середовища.
До ізолюючих засобів індивідуального захисту органів дихання відносяться ізолюючі дихальні
апарати типу ІП-4, ІП-5.
Ізолюючий дихальний апарат ІП-4 призначений для захисту органів дихання, шкіри, обличчя та
очей від речовини будь-якої концентрації, отруйності, сили дії.
Принцип дії цього протигазу заснований на виділенні кисню із хімічних речовин при поглинанні
вуглекислого газу і вологи, які видихає людина, тобто перетворенні СО2 на О2
ІП-4 складається із шолом-маски із з'єднувальною трубкою, регенеративного патрона, дихального
мішка, каркаса, сумки.
Шолом-маска ІП-4 служить для ізоляції органів дихання від отруйного зовнішнього середовища, а
також захищає очі й обличчя.
Регенеративний патрон призначений для отримання кисню, необхідного для дихання, а також
поглинання вуглекислого газу і вологи, які містяться у видихнутому повітрі.
Дихальний мішок служить резервуаром для видихнутої газової суміші та кисню, який виділяє
регенеративний патрон.
Засоби захисту шкіри призначені для захисту тіла людини в умовах зараження місцевості
радіоактивними речовинами та біологічними засобами. Вони також використовуються при здійсненні
дегазаційних, дезінфекційних і дезактиваційних робіт.
До засобів захисту шкіри відносяться: загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК); легкий
захисний костюм (Л-1); інші засоби.
Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) призначений для багаторазового захисту шкіри,
одягу, взуття людини від отруйних речовин, біологічних аерозолів, радіоактивного пилу та
короткочасного захисту від легкозаймистих речовин. Він складається із захисного плаща, захисних
панчіх, захисних рукавиць, чохла для перенесення.
Загальновійськовий захисний комплект може використовуватись у вигляді накидки, плаща-врукави, комбінезона.
У вигляді накидки ЗЗК використовують при раптовому виникненні надзвичайної ситуації,
пов'язаної із викидом у атмосферу СДОР, зараженні місцевості радіоактивними та хімічними
речовинами, а також при застосуванні ворогом зброї масового ураження.
Після сигналу "Хімічна тривога" або безпосередньої команди "Гази, плащ" необхідно заплющити
очі й затримати дихання; одягнути протигаз, зробити видих, відкрити очі й відновити дихання;

накинути плащ на плечі, надіти на голову капюшон; присісти або лягти, підвернувши поли плаща таким
чином, аби не було відкритих ділянок одягу (взуття) і не піддувало заражене повітря.
У вигляді плащ-в-рукави ЗЗК одягають на незараженій території після команди "Плащ-в-рукави,
панчохи, рукавиці надіти. Гази". Для цього необхідно: надіти панчохи, застебнути хлястики й обидві
шворки на поясному ремені (зав'язавши обидві між собою, закинути їх на плечі); одягнути протигаз;
одягнути плащ-в-рукави; одягнути на голову капюшон, защіпнути шпеньки; одягнути рукавиці,
одягнути петлі рукавів плаща на великі пальці. У вигляді комбінезона ЗЗК одягають на незараженій
місцевості по команді "Захисний комплект надіти. Гази". Для цього необхідно: зняти сумку із
протигазом із плеча; одягнути панчохи і закріпити їх; одягнути плащ-в-рукави; просунути кінці
тримачів у рамки внизу плаща і закріпити їх тримачами.
Легкий захисний костюм Л-1 використовують при роботі в умовах сильного зараження
радіоактивними й отруйними речовинами та бактеріальними засобами. Він виготовлений із
прогумованої тканини і складається із: штанів із чоботами; сорочки з капюшоном; двопальцевих
рукавиць; сумки для зберігання костюма.
Для дотримання терміну найбільшої працездатності та для запобігання тепловому ударові слід
дотримуватися певних правил користування Л-1.
Одягають костюм зазвичай на незараженій території у такій послідовності: штани з чоботами,
сорочка з капюшоном, протигаз, капюшон, рукавиці. Знімаючи засоби захисту шкіри після перебування
на зараженій місцевості, слід звернути особливу увагу на те, щоб незараженими частинами тіла не
торкатися зовнішньої частини захисного одягу.
Перед зняттям захисного одягу, зараженого ОР (СДОР), необхідно дегазувати передню частину
комбінезона, особливо борти (нагрудний клапан) і рукавиці рідиною ІПП-8. Дегазації також підлягають
ті місця одягу та шкірних покровів, які були заражені від знятого захисного одягу.
Після роботи на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами, лицьову частину протигаза,
штани із чоботами, сорочку та гумові рукавиці необхідно облити водою, витерти зволоженою
ганчіркою (травою), а протигазну сумку витрусити від пилу.
Забруднені (заражені) ганчірки, тампони та інше збирають в окреме місце (яму) і ретельно
дегазують.
30. Екологічне прогнозування.
Екологічне прогнозування - це окремий вид діяльності як функція управління, який полягає в
отриманні науково обґрунтованих варіантів розвитку стану навколишнього середовища та здоров'я
населення, природно-ресурсного потенціалу, ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру, індикаторів збалансованого розвитку.
Розрізняють такі види екологічного прогнозування: глобальне, державне, регіональне і локальне,
проблемне і спеціальне прогнозування.
Зміст екологічного прогнозування полягає у дослідженні майбутніх змін у навколишньому
середовищі та їх зворотних впливів на антропогенну діяльність і здоров‘я людей. Екологічне
прогнозування є необхідним попереднім етапом для вироблення екологічних програм і екологічного
планування.
Прогнозування складається з оцінки перспектив розвитку майбутнього стану прогнозованого
явища на основі наявного досвіду; умовного тривання у майбутньому тенденцій і закономірностей, що
довго тривали у минулому й існують у сучасному; моделювання майбутнього стану прогнозованого
явища згідно з очікуваними або бажаними змінам.
Основними елементами екологічного прогнозування є: оцінка сучасного стану; зонування
території (виділення ареалів з різними параметрами середовища і забруднення); оцінка можливого
антропогенного навантаження; економічна оцінка збитків; оцінка витрат на запобігання збиткам;
оцінка ефективності природоохоронних і ресурсозберігальних заходів.
Екологічне прогнозування поділяється також за часом (терміном), на який виробляють прогноз.
Прийнято виділяти прогнози: короткотермінові - до 2 років; середньотермінові - від 3 до 5 років;
довготривалі або далекотривалі - понад 5 років.
Найбільш надійними є короткотривалі прогнози, оскільки вони підтверджуються (здійснюються)
найчастіше. Відповідно найменше підтверджуються довготривалі прогнози. В екологічному
прогнозуванні найбільш потрібні довгострокові прогнози, що пояснюється відносно невеликою
швидкістю природних процесів порівняно з суспільними процесами. Тому екологічне прогнозування на
віддалене майбутнє є дуже складним.
Форми екологічного прогнозування відрізняються за масштабами території і компонентами

природного середовища, для яких виконуються дослідження: глобальне (для земної кулі загалом),
національне (державне), регіональне і локальне прогнозування, проблемне і спеціальне прогнозування
Два останніх види прогнозування, як відносно найпростіші і найдешевші, поширені в усьому світі.
31. Поняття «Трудовий договір», порядок його укладання з працівником.
Стаття 21. Трудовий договір
Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання
роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення
трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях,
якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Стаття 23. Строки трудового договору
Трудовий договір може бути:
1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.
Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання,
або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Стаття 24. Укладення трудового договору
Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є
обов'язковим:
1) при організованому наборі працівників;
2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними
географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
3) при укладенні контракту;
4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу);
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ,
що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про
освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.
Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.
Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але
працівника фактично було допущено до роботи.
Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації
за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в
укладенні трудового договору.
Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком
запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.
32. Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками: первинний
інструктаж; повторний інструктаж; позаплановий інструктаж; цільовий інструктаж.
Первинний інструктаж з охорони праці з працівниками проводиться до початку роботи
безпосередньо на робочому місці з працівниками:
 новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до установи чи закладу освіти;
 який переводиться з одного структурного підрозділу установи чи закладу освіти до іншого;
 який виконуватиме нову для нього роботу;
 відрядженим працівником іншої установи чи закладу освіти, який бере безпосередню участь у
навчально-виховному або виробничому процесі.
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально за чинними в установі
інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці індивідуально з окремим
працівником, з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку
питань первинного інструктажу.
Повторний інструктаж проводиться:
 з працівниками, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на 3 місяці (кухарі,
сторожі, двірники, робітники по обслуговуванню будівель, прибиральниці, електрики, сантехніки та
інші);
 для решти працівників — 1 раз на 6 місяців.
Повторний інструктаж з працівниками проводиться за інструкціями:
 з охорони праці - 1 раз на 6 місяців, для працівників з підвищеною небезпекою — 1 раз на 3
місяці ;
 з пожежної безпеки - 1 раз на 6 місяців (проводить відповідальний за пожежну безпеку з
реєстрацією в журналі встановленого зразка);
 з надання долікарської допомоги - 1 раз на 6 місяців;
 з електробезпеки на І групу допуска – 1 раз на рік (проводить відповідальний за електробезпеку з
реєстрацією в журналі встановленого зразка).
Позаплановий інструктаж з працівниками проводиться на робочому місці або в кабінеті
охорони праці:
 при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також
при внесенні змін та доповнень до них;
 при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та
інструментів, інших факторів, що впливають на стан охорони праці; при порушеннях працівниками
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів — для робіт з підвищеною
небезпекою, а для решти робіт — понад 60 днів.
Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою
працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому
випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.
Цільовий інструктаж з охорони праці з працівниками проводиться:
 у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні
походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання
територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо);
 у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;
 при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряди-допуски, наказ
або розпорядження.
Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою
працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що
виконуватимуться.
Проведення інструктажів з охорони праці в установі з працівниками здійснюється відповідно до
цього Положення.
При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт
після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться
інструктаж і повторна перевірка знань.
33. Надання першої долікарської допомоги у разі ураження електричним струмом
При ураженні електрострумом треба швидко вимкнути рубильник, обережно звільнити
потерпілого від проводів, щоб не поширити дію струму на осіб, які беруть участь у наданні допомоги
(звільнити потерпілого в гумових рукавицях або обгорнути руку сухою тканиною, стати на суху дошку
чи килимок тощо).
Як установлено численними дослідженнями, небезпека електричного струму полягає в тому, що
внаслідок проходження через тіло людини фібріляційного струму, зумовленого прикладанням різниць
потенціалів, відбувається судорожне скорочення м'язів, у тому числі м'язів, що здійснюють дихальний
рух грудної клітки, забезпечують роботу серця.
1. У разі ураження електричним струмом треба негайно подати потерпілому першу допомогу, бо
це може закінчитись трагічно для нього. Негайно повідомити про нещасний випадок учителя або
майстра, які знаходяться поблизу.

2. Потерпілого насамперед слід відірвати від електричних проводів. При цьому треба бути дуже
обережним, бо від доторкання до потерпілого без додержання застережних заходів можна самому
опинитися під дією струму.
3. Для відокремлення людини від електричних проводів, які перебу вають під напругою, необхідно
вжити таких заходів:
а) вимкнути струм рубильником або викрутити запобіжну пробку, чи перерубати струможивильні
проводи, при цьому кожний провід треба розрізувати окремо. Інструмент, яким розрізуєш або
розрубуєш проводи, повинен бути з ручкою з ізоляційного матеріалу (сухого дерева, пластмаси, гуми та
ін.);
б) відірвати потерпілого від проводу, схопивши його за одяг. Перш ніж торкнутися до
потерпілого, слід ізолювати себе від нього, надівши гумові рукавиці, калоші або стати на гумовий
килимок, лист фанери або на сухі дерев'яні дошки. Ні в якому разі не можна ставати на вогку землю;
в) якщо неможливо ізолювати себе від потерпілого, то слід відірвати його від проводу за
допомогою дерев'яної дошки або палиці, діючи ними як важелями, якщо можливо, то слід вибити
провід з рук потерпілого;
г) можна також замкнути накоротко проводи, внаслідок чого перегорять запобіжники і в мережі
зникне струм. Замикання також відбудеться, якщо накинути на голі проводи дріт або вогку ганчірку.
Останні способи можна застосовувати лише тоді, коли немає змоги вимкнути рубильник або
викрутити запобіжну пробку.
Звільнивши потерпілого від проводів, треба забезпечити йому доступ свіжого повітря, відчинити
вікна й двері, якщо він перебуває в приміщенні, почати робити йому штучне дихання. Для цього слід:
а) покласти потерпілого на спину, голову відхилити трохи назад, розстебнути комір, зняти пасок,
одяг, що заважає рухам, а також взуття;
б) за допомогою тупої викрутки, ложки або іншого подібного предмета розтиснути потерпілому
зуби, видалити з рота й носа слиз та кров;
в) для кращого проходження повітря до легенів потерпілого бинтом або носовою хусточкою слід
притиснути йому язик до нижньої щелепи, вставивши між зуби дерев'яну паличку, або тримати язик у
витягненому положенні пальцями, обгорнутими хустинкою;
г) потім, стоячи позаду голови потерпілого, взяти його за зігнуті руки нижче ліктя й відвести їх від
грудної клітки у сторони вгору так, щоб плечові частини рук лягли поряд з головою (вдих), тримаючи в
такому положенні близько трьох секунд (лічачи раз, два, три), відвести руки вниз, обережно
притискаючи їх до грудної клітки (лічачи чотири, п'ять, шість).
Штучне дихання треба робити безперервно до прибуття лікаря або до відновлення у потерпілого
нормального дихання. Далі потерпілого треба відправити на медпункт.
Слід пам'ятати, Що штучне дихання треба застосовувати не лише тоді, коли потерпілий виявляє
ознаки життя, а й тоді, коли він не виявляє їх зовсім. Треба пам'ятати, що уявна смерть при ураженні
електричним струмом у більшості випадків є лише глибокою непритомністю.
34. Природні джерела радіоактивного випромінювання.
У природі є багато джерел природного іонізуючого випромінювання. Радіацію породжують
радіоактивні ізотопи багатьох елементів, що знаходяться в складі гірських порід та мінералів.
Головними з них є калій-40 та вуглець-14. Несприятливість біологічної дії радіоактивних речовин
пов'язана не тільки з їхньою разовою дією. Велика кількість радіонуклідів можуть акумулюватися в
організмах на тривалий час. Так, стронцій-90 накопичується в кістках, йод-131 — у щитовидній залозі,
цезій-137 включається в активний метаболізм, витісняючи азот.
Біологічна дія випромінювання залежить від розміру дози, що діє за одиницю часу. Помічено, що
високі дози опромінення, що діють одноразово, менш шкідливі, ніж низькі дози, що діють тривалий час.
Середня доза іонізуючого випромінювання в сучасних індустріальних країнах у середньому
дорівнює 2,4 мЗв/рік. Загальний фон радіоактивного випромінювання на території України складає 70200 мбер/рік.
На поверхні землі до 50% загального природного фону радіоактивного випромінювання дає радон222, що утворюється при розпаді урану-238. Він є в ряді гірських порід, їхнє використання для
отримання будівельних матеріалів привело до зростання концентрації радону в жилих приміщеннях.
Звичайна концентрація радону в повітрі коливається від 1 до 20 Бк/м3, але в міських помешканнях при
використанні будівельних матеріалів, що містять радон, вона підвищується до 20-69 Бк/м3.
Припустимий рівень радонового опромінення складає 200 Бк/м3. Перебування в зоні цього
випромінювання викликає руйнацію тканин легень і створює умови для розвитку ракових захворювань.

Зниження дози випромінювання радоном досягається досить легко — частим та активним
провітрюванням жилих та виробничих приміщень.
35. Моніторинг навколишнього середовища.
Моніторинг навколишнього середовища - це система спостереження і контролю за природними,
природно-антропогенними комплексами, процесами, що відбуваються в них, навколишнім
середовищем загалом з метою раціонального використання природних ресурсів і охорони довкілля,
прогнозування масштабів неминучих змін, це комплексна науково-інформаційна система спостережень,
оцінки і прогнозування змін стану біосфери під впливом природних і антропогенних факторів.
Моніторинг довкілля, екомоніторинг
— комплексна науково-інформаційна система
регламентованих періодичних безперервних, довгострокових спостережень, оцінки і прогнозу змін
стану природного середовища з метою виявлення негативних змін і вироблення рекомендацій з їх
усунення або ослаблення.
Основна мета моніторингу - інформаційне забезпечення, необхідне для прийняття рішень в області
природоохоронної діяльності та екологічної безпеки, попередження та (або) зменшення негативних
наслідків впливу на стан оточуючого середовища.
Завдання моніторингу: оцінка меж припустимого навантаження на екосистеми; виявленні
взаємозв’язку джерел забруднення навколишнього середовища з об’єктами живої природи, на які вони
діють; виявленні каналів поширення забруднюючих речовин у природному середовищі; узагальненні
одержаної об’єктивної інформації про зміну біологічних, геохімічних та геофізичних параметрів
навколишнього середовища у локальному, регіональному і глобальному масштабах; надання
достовірної та оперативної інформації, на базі якої приймаються практичні рішення по покращенню
якості оточуючого середовища, стану тваринного та рослинного світу, здоров’я людини; розробка
заходів по нейтралізації наслідків антропогенного впливу та вибір природоохоронних технологій.
Критерії класифікації моніторингу довкілля:
В залежності від компонентів оточуючого середовища: геофізичний, біологічний, хімічний,
кліматичний, повітря, водних об’єктів, ґрунту, наземних, водних та морських екосистем та ін.
За факторам та об’єктам впливу: забруднень, джерел забруднень, об’єктам впливу забруднень.
За масштабами впливу: глобальний, регіональний, локальний, фоновий, національний,
міжнародний.
За дією на здоров’я: моніторинг здоров’я, санітарно-гігієнічний, санітарно-токсикологічний.
За способом досліджень: активний і пасивний.
За об’єктами спостереження: геоботанічний, альгологічний, зоологічний, мікробіологічний,
моніторинг харчових продуктів, кормів, рослинних та тваринних тканин.
Основні рівні та розділи моніторингу навколишнього середовища: глобальний (біосферний),
регіональний (екологічний), локальний (санітарно-гігієнічний).
Методи моніторингу
Моніторинг складається з багатьох різноманітних методів спостереження, збору необхідних
параметрів-характеристик стану середовища та їх обробки. Усю сукупність цих методів можна поділити
на такі основні напрями:
 методи реєстрації та оцінки якості стану середовища (біомоніторинг, дистанційний моніторинг
та ін.);
 методи кількісного обліку організмів і методи оцінки біомаси, продуктивності рослин і тварин
(біологічний моніторинг);
 вивчення особливостей впливу різних екологічних чинників на життєдіяльність організмів
(лабораторні методи дослідження);
 методи математичного моделювання екологічних явищ і процесів, екосистем;
 створення геоінформаційних систем і технологій для розв‘язання екологічних проблем;
 комплексний еколого-економічний аналіз стану різних об‘єктів;
 геоекологічні і геофізичні методи дослідження;
 технологічні методи дослідження;
 медико-екологічні методи дослідження;
 методи екологічного контролю: екологічна експертиза, екологічний аудит, екологічна
паспортизація та ін.
За специфікою виконання всі дослідження можна поділити на хімічні, фізичні, біологічні,
геологічні, географічні, геофізичні, математичні та інші. У зв‘язку з великою кількістю видів

забруднювачів та інших негативних впливів і видів об‘єктів забруднювання (живі біологічні організми,
люди, різноманітні екосистеми, географічні природні комплекси та багато інших) необхідне
використання багатьох різноманітних приладів, часто дуже складних і дорогих, спеціальних
лабораторних досліджень, використання хімічних реактивів та ін.
36. Контракт, як різновид трудового договору.
Стаття 21. Трудовий договір
Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і
відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації
праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися
угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
Трудовий контракт - це індивідуальний, формальний і строковий трудовий договір. Його
формальний характер означає, що він укладається згідно з діючими правилами, у письмовій формі, у
двох примірниках та підписується роботодавцем і працівником, зберігається у кожної зі сторін.
Вважається, що таке оформлення сприяє дотриманню умов угоди. Однак формальний характер
трудового контракту означає також і те, що конфлікти, які виникають з питань виконання підписаного
контракту, можуть вирішуватися судом.
Індивідуальний характер трудового контракту означає, що він укладається індивідуально з
кожним працівником: права, обов'язки і відповідальність сторін у кожному випадку конкретизуються.
Строковий характер трудового контракту означає, що він укладається на певний термін, обумовлений в
цьому ж контракті.
Трудовий контракт по суті є угодою між висококваліфікованим, дуже цінним працівником та
організацією, відповідно до якої він зобов'язується виконувати важливу роботу на високому рівні,
досягти певних важливих для організації конкретних результатів, а організація у відповідь на це
приймає його умови щодо матеріального забезпечення, повноважень, умов праці і т. ін. В
перспективних організаціях нині прийнято включати в контракт пункти про гарантії персоналу
зайнятості при ефективній роботі, безпечні та здорові умови праці, справедливе ставлення з боку
керівництва та кадрових служб; можливості достатніх заробітків, отримання додаткових пільг та участь
у прибутках; право на висловлення власної думки з питань управління організацією; підвищення
кваліфікації, професійну перепідготовку, розвиток кар'єри тощо.
Положення контракту таким чином поділяються на основні, що стосуються характеру, виду і
строків його дії, умов та оплати праці, й додаткові, пов'язані з іншими моментами організації трудового
процесу та соціальними гарантіями.
Як правило, трудовий контракт включає такі позиції:
1. Загальні положення: хто, з ким і про що укладає контракт, термін його дії, умови
випробувального терміну тощо.
2. Обов'язки працівника: виконання посадових обов'язків за певною посадою, деталізація трудових
завдань, перспективні задачі (по суті — для чого, для виконання яких завдань, досягнення якої мети
наймається працівник).
3. Обов'язки підприємства: організація необхідних умов трудової діяльності, розмір, порядок і
термін виплати зарплати, інші складові компенсаційного пакета, визначення режиму праці й
відпочинку, соціального обслуговування, соціального страхування та ін.
4. Відповідальність сторін за невиконання обов'язків за контрактом; матеріальна відповідальність
працівника за завдані підприємству збитки; матеріальна відповідальність підприємства за шкоду,
завдану працівникові та ін.
5. Підстави і порядок розірвання і продовження контракту.
6. Порядок розгляду трудових спорів.
7. Реквізити сторін.
Найважливішими позиціями в контракті є обов'язки працівника, обов'язки підприємства та
відповідальність сторін. Чим чіткіше вони обумовлені, тим менше непорозумінь виникатиме в ході
виконання контракту. В контракті потрібно конкретно зазначити все, про що домовляються сторони:
місце, вид та термін роботи; режим праці та відпочинку; технічне забезпечення праці; зобов'язання
адміністрації щодо оплати праці та соціальних пільг; можливості перепідготовки та підвищення
кваліфікації; відповідальність за невиконання посадових обов'язків; підстави для розірвання контракту
обома сторонами; порядок розгляду спорів; умови суміщення чи виконання обов'язків іншої особи на
час її відсутності; випробувальний термін; дотримання комерційної таємниці тощо.

·У відповідності до ст. 24 КзпПУ контракт може бути укладений лише в письмовій формі, тобто
контракт не може бути оформлений тільки шляхом видання наказу про прийняття на роботу. Водночас
підписання контракту не є достатнім для визнання трудових відносин належно оформленими, а тому —
такими, що виникли. Ч.2 ст. 24 КзпПУ встановлює, що укладення трудового договору (будь-якого
трудового договору, отже, в тому числі і контракту) оформляється наказом або розпорядженням
власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.
Згідно п.9 Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті на роботу працівників,
контракт набирає чинності з моменту його підписання або з дати, зазначеної сторонами в контракті.
37. Види інструкцій з охорони праці
Положення про розробку інструкцій (НПАОП 0.00-4. 15-98)
1.2. Інструкція є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання працівниками
вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих
місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших
місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу (далі – роботодавець) виконуються ці
роботи, трудові чи службові обов’язки.
Інструкції поділяються на:
– інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці;
– примірні інструкції;
– інструкції, що діють на підприємстві.
1.3. Інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці,
розробляються для персоналу, який провадить вибухові роботи, обслуговує електричні установки та
пристрої, вантажопідіймальні машини та ліфти, котельні установки, посудини, що перебувають під
тиском, і для інших працівників, правила безпеки праці яких установлені міжгалузевими нормативними
актами про охорону праці, затвердженими органами державного нагляду за охороною праці.
1.4. Примірні інструкції затверджуються міністерствами або іншими органами виконавчої влади,
виробничими, науково-виробничими та іншими об’єднаннями підприємств, які мають відповідну
компетенцію, за узгодженням з органами державного нагляду за охороною праці, до компетенції яких
належить дана інструкція або окремі її вимоги, і Національним НДІ охорони праці. Ці інструкції можуть
використовуватись як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві.
1.5. Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про охорону праці,
чинних у межах конкретного підприємства. Такі інструкції розробляються на основі чинних державних
міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної
документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених
в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств–виготовлювачів обладнання, що
використовується на даному підприємстві. Вони затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для
дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.
1.6. Інструкції повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних
міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, норм, стандартів, інших
нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці, на основі яких вони
розробляються.
1.7. Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких
обов’язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог повинно розглядатися як
порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним
законодавством.
1.9. Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій покладається на
роботодавця.
1.10. Громадський контроль за додержанням всіма працівниками вимог інструкцій здійснюють
трудові колективи через обраних ними уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних
органів і представників.
38. Пожежо- вибухонебезпека речовин і матеріалів.
Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів - це сукупність властивостей, які характеризують
їх схильність до виникнення й поширення горіння, особливості горіння і здатність піддаватись гасінню
загорянь. За цими показниками виділяють три групи горючості матеріалів і речовин: негорючі,
важкогорючі та горючі.

Негорючі (неспалимі) - речовини та матеріали, нездатні до горіння чи обвуглювання у повітрі під
впливом вогню або високої температури. Це матеріали мінерального походження та виготовлені на їх
основі матеріали - червона цегла, силікатна цегла, бетон, камінь, азбест, мінеральна вата, азбестовий
цемент та інші матеріали, а також більшість металів. При цьому негорючі речовини можуть бути
пожежонебезпечними, наприклад, речовини, що виділяють горючі продукти при взаємодії з водою.
Важкогорючі (важко спалимі) - речовини та матеріали, що здатні спалахувати, тліти чи
обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання, але нездатні самостійно горіти чи обвуглюватись
після його видалення (матеріали, що містять спалимі та неспалимі компоненти, наприклад, деревина
при глибокому просочуванні антипіренами, фіброліт і т. ін.);
Горючі (спалимі) - речовини та матеріали, що здатні самозайматися, а також спалахувати, тліти чи
обвуглюватися від джерела запалювання та самостійно горіти після його видалення. У свою чергу, у
групі горючих речовин та матеріалів виділяють легкозаймисті речовини та матеріали - це речовини та
матеріали, що здатні займатися від короткочасної (до ЗО с) дії джерела запалювання низької енергії.
Величина, яка характеризує оптичну щільність диму, який утворюється при згорянні речовини в
об'ємі приміщення, має назву коефіцієнт димоутворення. Він використовується для класифікації
матеріалів за димоутворюючою здатністю.
Димоутворююча здатність матеріалів буває: мала, помірна та висока.
Показник токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів використовують для порівняльної
оцінки різних видів матеріалів.
Полімерні матеріали за показниками токсичності продуктів горіння класифікуються на:
— надзвичайно небезпечні до 13 г/м3;
— високонебезпечні від 13 до 40 г/м3;
— помірно небезпечні від 40 до 120 г/м3;
— малонебезпечні понад 120 г/м3.
39. Опромінення і його наслідки, гостра і хронічна променева хвороба
Наслідки опромінення людини. Протягом останніх 100 років людство навчилося
використовувати радіонукліди з різною метою: в медицині, для виробництва енергії, для створення
ядерної зброї та ін. Це зумовило збільшення дози опромінення як окремих людей, так і населення
планети в цілому. При цьому індивідуальні дози, отримані людьми від різних техногенних джерел
радіації, надто відрізняються. У більшості випадків такі дози є незначними, проте іноді опромінення від
штучних джерел бува є в тисячі разів інтенсивніше, ніж за рахунок природних.
Після відкриття явища радіоактивності й упродовж багатьох років головним індикатором впливу
на людину як на основний об'єкт радіоекологічних досліджень вважалося почервоніння шкіри. До 50-х
років ХХ ст. єдиним чинником безпосереднього впливу радіації на організм людини вважали пряме
радіаційне ураження шкіри, кісного мозку, центральної нервової системи, шлункового тракту у
результаті дії гострої променевої хвороби.
Однак одним з найбільших ефектів опромінення всього живого на планеті, у тому числі й людину,
виявилося руйнування молекул білка і утворення нових, нехарактерних цим організмам молекул. У разі
сильної дії радіації на організм людини в її тілі не встигають створюватися антитіла, необхідні для
боротьби з чужими білковими утвореннями, і розвивається захворювання, яке називається
лейкоз або лейкемія – пухлинне ураження крові.
Іншим небезпечним наслідком опромінення людини під час отримання малих доз радіації є рак –
злоякісне новоутворення в її організмі. Найпоширенішими видами ракових хвороб є рак молочної і
щитовидної залоз. Рак інших органів і тканин серед опроміненого населення трапляється значно рідше.
Навіть найменша доза збільшує імовірність захворювання раком, а будь-яка додаткова доза
опромінення суттєво збільшує таку вірогідність.
Найстрашнішим для майбутнього людства вважається свідчення того, що радіаційні порушення
(генні, хромосомні і геномні мутації) передаються спадково протягом багатьох наступних поколінь.
Близько 10% новонароджених мають всілякі генетичні дефекти, різною мірою спричинені впливом
радіоактивного випромінювання. Опромінення прискорює процес старіння людини, а отже, зменшує
тривалість її життя.
Перелік наслідків дії іонізуючого випромінювання на людину постійно зростає. Сьогодні до
нього входять такі захворювання: ураження гострою променевою хворобою; розвиток лейкозу, лейкемії
та ін. пухлинних хвороб крові; виникнення злоякісних новоутворень (раків) будь-яких органів;
порушення генетичного коду (мутаційні зміни); ураження нервової системи, кровоносних та
лімфатичних судин; пошкодження органів зору, помутніння кришталика ока, розвиток катаракти;

порушення обміну речовин та ендокринної рівноваги; виникнення тимчасової або постійної
стерильності та імпотенції; розвиток імунодефіциту, підвищення чутливості організму до звичайних
захворювань; порушення психічного та розумового розвитку; прискорення старіння організму.
Під тиском переконливих фактів, отриманих за результатами проведених радіоекологічних
досліджень владними структурами і працівниками-атомниками багатьох країн світу, поступово
визнається зв'язок з радіацією дедалі більшого кола важких захворювань людини. Наведемо лише один
з офіційних переліків захворювань, складений на підставі останніх американських і російських даних
щодо хвороб, що виникли або загострилися під впливом радіації: гостра та хронічна променева
хвороба; гостра та хронічна променева хвороба; локальне променеве ураження; лейкемія; лейкоз; рак
легенів; рак щитовидної залози; рак шлунку; рак печінки; рак молочної залози; рак шкіри; ракові
пухлини органів і тканин; злоякісні лімфоми; злоякісні пухлини мозку; злоякісні пухлини кісток та
суглобних хрящів; мієломна хвороба; апластична анемія; ерітромієлодісплазія; онкологічні
захворювання.
Різні радіонукліди мають свої особливості затримання й концентрації в органах та тканинах
людини. Отже, окрім зовнішнього опромінення людини, є і внутрішнє опромінення, викликане
радіонуклідами, що надійшли до організму з їжею, водою, атмосферним повітрям або через
пошкоджену шкіру. Доза внутрішнього та зовнішнього опромінення людини за певних умов
радіоактивного забруднення екосистеми відрізняється у сотні разів, притому вищим буває як внутрішнє,
так і зовнішнє опромінення.
Вплив будь-якої малої дози опромінення певної екосистеми більший за еволюційно-звичний
рівень змінює її внутрішню структуру та взаємовідносини з сусідніми екосистемами. Навіть найменші
дози радіації здатні вплинути на функціонування, динаміку і розвиток екосистем.
40. Джерела забруднення і основні види забруднення атмосфери. Охорона атмосферного
повітря.
Атмосферне повітря забруднюється різними газами, дрібними часточками і рідкими речовинами,
які негативно впливають на живі істоти, погіршуючи умови їх існування. Джерела його забруднення
можуть бути природними і штучними (антропогенними).
Природне забруднення атмосфери. У нормі природні джерела забруднення не спричинюють
істотних змін повітря. Інтенсивне поширення певного природного джерела забруднення на певній
території (викиди попелу і газів вулканами, лісові і степові пожежі) можуть стати серйозною причиною
забруднення атмосфери. Проте природні забруднення атмосфери здебільшого не завдають великої
шкоди людині, так як відбуваються за певними біологічними законами і регулюються кругообігом
речовин, виявляються періодично.
Штучне (антропогенне) забруднення атмосфери відбувається внаслідок зміни її складу та
властивостей під впливом діяльності людини. За будовою та характером впливу на атмосферу штучні
джерела забруднення умовно поділяють на технічні (пил цементних заводів, дим і сажа від згоряння
вугілля) та хімічні (пило- або газоподібні речовини, які можуть вступати в хімічні реакції).
Джерела забруднення атмосферного повітря поділяють на джерела виділення шкідливих речовин.
До організованих джерел виділення належать такі, шкідливі речовини від яких надходять у
систему газоходів або повітроводів (труба, аераційний ліхтар, вентиляційна шахта тощо), а сама
система дозволяє застосовувати для вловлювання газоочисні і пило-вловлювальні пристрої та
обладнання.
До неорганізованих джерел виділення належать такі шкідливі речовини, від яких надходять у
повітря внаслідок не герметичності технологічного обладнання, транспортних засобів і резервуарів. До
цієї категорії належать терикони, що горять, відвали тощо.
Охорона атмосферного повітря.
Важливе значення для життя людей має забезпечення охорони атмосферною повітря — одного із
основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. Закон України "Про
охорону атмосферного повітря" створює правову основу діяльності, спрямованої на збереження та
відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності,
забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я
людей та навколишнє природне середовище.
Під правовим регулюванням атмосфероповітряних охоронних заходів слід розуміти систему
правових приписів, які регулюють відносини, що виникають у даній сфері, з метою збереження
сприятливого стану атмосферного повітря, поліпшення й відтворення його стану, запобігання
забрудненню та впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних чинників та зниження його

рівня.
Законодавством передбачено здійснення заходів щодо відвернення і зменшення забруднення
атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів і установок та впливу їх
фізичних факторів. До них належать: розробка та виконання комплексу заходів щодо зниження викидів,
знешкодження шкідливих речовин і зменшення фізичного впливу під час проектування, виробництва,
експлуатації та ремонту транспортних та інших пересувних засобів і установок; переведення
транспортних та інших пересувних засобів і установок на менш токсичні види палива; раціональне
планування та забудова населених пунктів з дотриманням нормативно визначеної відстані до
транспортних шляхів; виведення з густонаселених житлових кварталів за межі міста транспортних
підприємств, вантажного транзитного автомобільного транспорту; обмеження в'їзду автомобільного
транспорту та інших транспортних засобів та установок у сельбищні, курортні, лікувально-оздоровчі,
рекреаційні та природно-заповідні зони, місця масового відпочинку та туризму; поліпшення стану
утримання транспортних шляхів і вуличного покриття; впровадження в містах автоматизованих систем
регулювання дорожнього руху; удосконалення технологій транспортування і зберігання палива,
забезпечення постійного контролю за якістю палива на нафтопереробних підприємствах та
автозаправних станціях; впровадження та вдосконалення діяльності контрольно-регулювальних і
діагностичних пунктів та комплексних систем перевірки нормативів екологічної безпеки транспортних
та інших пересувних засобів і установок. Проектування, виробництво та експлуатація транспортних та
інших пересувних засобів і установок, вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах яких
перевищує нормативи або рівні впливу фізичних факторів, забороняються.
Особливої уваги заслуговує виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря при
застосуванні пестицидів та агрохімікатів.
До правових заходів щодо охорони атмосферного повітря належить регулювання здійснення
запобіжних заходів від забруднення його виробничими, побутовими під іншими відходами.
Охоронними є також заходи щодо відвернення, зниження і досягнення безпечних рівнів
виробничих та інших шумів.
До профілактичних заходів належать регулювання умов проектування, будівництва та
реконструкції підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного
повітря.
До превентивних заходів належать дотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря під час
впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських
пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем.
Важливим засобом охорони атмосферного повітря є правове регулювання державного обліку усіх
об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і на стан
атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря,
видів і ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних факторів.
До заходів стимулюючого характеру належать організаційно-економічні заходи, які передбачають:
а) збір за забруднення навколишнього природного середовища; б) відшкодування збитків, заподіяних
внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря; в) надання підприємствам,
установам, організаціям та громадянам — суб'єктам підприємницької діяльності податкових, кредитних
та інших пільг у разі впровадження ними маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій,
застосування заходів щодо регулювання діяльності, що впливає на клімат, здійснення інших
природоохоронних заходів з метою скорочення викидів забруднюючих речовин та зменшення рівнів
впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря; г) участь держави у фінансуванні
екологічних заходів і будівництві об'єктів екологічного призначення.
Заходи поновлювального (відтворювального) напрямку пов'язані з обов'язками підприємств,
установ, організацій та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного
повітря.
Господарська чи інші види діяльності, пов'язані з порушенням умов і вимог до викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його
стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена
відповідно до законодавства.
41. Порядок переведення працівника на іншу роботу.
КЗпП Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці
Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення
на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з

підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком
випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.
Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на
тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій
же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації
чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права
переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я.
У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при
продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці
- систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного
робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен
бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження
роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.
42. Вимоги до змісту і побудови інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4. 15-98 2. Зміст і побудова інструкцій
2.1. Кожній інструкції присвоюється назва і скорочене позначення (код, порядковий номер).
Інструкціям, що
належать
до
державних міжгалузевих нормативних актів, при їх
включенні до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці
присвоюються скорочені позначення, прийняті Держнаглядохоронпраці.
Примірним інструкціям, що затверджуються міністерствами чи іншими органами виконавчої
влади та об'єднаннями підприємств, присвоюються скорочені позначення, прийняті Національним
НДІ охорони праці.
Інструкціям, що
розробляються
і
затверджуються
на підприємствах, присвоюються
порядкові номери службами охорони праці цих підприємств.
У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена,
наприклад: "Інструкція з охорони праці для електрозварника", "Примірна інструкція з охорони праці
при роботі з ручним електроінструментом".
2.2. Включенню до інструкцій підлягають загальні положення щодо охорони праці та
організаційні і технічні вимоги безпеки, що визначаються на основі:
чинного законодавства України про працю та охорону праці, стандартів, правил, норм та
інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці;
аналізу документів з охорони праці стосовно відповідного виробництва, професії (виду робіт);
характеристики робіт, що підлягають виконанню працівником конкретної
професії
у
відповідності з її кваліфікаційною характеристикою;
вимог безпеки
до технологічного процесу, виробничого обладнання, інструментів і
пристроїв, що застосовуються при виконанні відповідних робіт, а також вимог безпеки, що містяться
в експлуатаційній та ремонтній документації і в технологічному регламенті;
виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для даної професії
(виду робіт) як при нормальному протіканні процесу, так і при відхиленнях від оптимального режиму,
визначення заходів та засобів захисту від них, вивчення конструктивних та експлуатаційних
особливостей і ефективності
використання цих засобів;
аналізу обставин та причин найбільш імовірних аварійних ситуацій, нещасних випадків та
професійних захворювань, характерних для даної професії (виду робіт);
вивчення передового досвіду безпечної організації праці та виконання ідповідних робіт,
визначення найбезпечніших методів та прийомів їх виконання.
2.3. Вимоги інструкцій викладаються відповідно до послідовності технологічного процесу і
з урахуванням умов, у яких виконується даний вид робіт.
2.4. Інструкції повинні містити такі розділи: загальні положення; вимоги безпеки перед початком
роботи; вимоги безпеки під час виконання роботи; вимоги безпеки після закінчення роботи; вимоги
безпеки в аварійних ситуаціях.
За необхідності в інструкції можна включити й інші розділи. Наприклад, у римірних інструкціях
може бути передбачений розділ "Вступ", у якому ідображаються відповідні положення законодавства
України про працю та охорону праці, вказівки щодо порядку внесення змін і доповнень до цих
інструкцій тощо.
Для розміщення матеріалів, які доповнюють основну частину інструкцій,

ілюструють чи конкретизують її окремі вимоги, може бути включений розділ "Додатки". У цьому ж
розділі може бути наведений перелік нормативних актів, на підставі яких розроблена інструкція.
2.5. Розділ "Загальні положення" повинен містити:
відомості про сферу застосування інструкції;
загальні відомості про об'єкт розробки:
визначення робочого місця працівника даної професії (виду робіт) в залежності від тривалості його
перебування на ньому протягом робочої зміни (постійне чи непостійне); коротка характеристика
технологічного процесу та обладнання, що застосовується на цьому робочому місці, виробничій
дільниці, в цеху;
умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до виконання
відповідного виду робіт (вимоги щодо віку, стажу роботи, статі, стану здоров'я, проходження
медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів,
перевірки знань тощо);
вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань охорони праці
для даного виду робіт або професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці і
технологічних процесів та про коло трудових обов'язків працівників даної професії (що виконують
даний вид робіт);
характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для даної професії
(виду робіт), особливості їх впливу на працівника;
перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що належать
до видачі працівникам даної професії (виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням
стандартів або технічних умов на них;
вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник під
час виконання роботи.
2.6. Розділ "Вимоги безпеки перед початком роботи" повинен містити:
порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, в тому числі при порушенні режиму
роботи виробничого обладнання або технологічного процесу;
порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;
порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв небезпечних зон
машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових і очисних пристроїв, систем блокування та
сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння, виявлення
видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо;
порядок перевірки
наявності
та
стану
вихідних
матеріалів (сировини, заготовок,
напівфабрикатів);
порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання, пристроїв,
пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.
2.7. Розділ "Вимоги безпеки під час роботи" повинен містити:
відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання
робіт, правила
використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також
застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено
застосовувати;
правила безпечного
поводження з
вихідними
матеріалами (сировиною, заготовками,
напівфабрикатами), з готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, що
являють небезпеку для працівників;
правила безпечної експлуатації внутрішньоцехових транспортних і вантажопідіймальних засобів і
механізмів, тари; вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні
вантажу;
вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;
можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи обладнання та
технологічного регламенту і способи їх усунення;
вимоги щодо використання засобів
індивідуального
та колективного захисту від
шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
умови, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні
тощо);
вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;
порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти
порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв,

інструменту, засобів захисту та про інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що загрожують
життю і здоров'ю працівників.
2.8. Розділ "Вимоги безпеки після закінчення роботи" повинен містити:
порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання,
пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а при безперервному процесі - порядок передачі їх черговій
зміні; порядок здавання робочого місця;
порядок прибирання відходів виробництва;
вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник
після закінчення роботи;
порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, що виявились у процесі роботи.
2.9. Розділ "Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях" повинен містити:
відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій (вибухів, пожеж
тощо);
відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;
порядок дій, особисті обов'язки та правила поведінки працівника при виникненні аварії
згідно з планом її ліквідації, в тому числі у випадку її виникнення під час передачі-приймання зміни
при безперервній роботі;
порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;
відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;
порядок дій щодо подання першої медичної допомоги потерпілим під час аварії.
43. Класифікація пожеж.
Пожежі класифікуються по категоріям: А,Б,С,D,E.
Категорія А: горіння твердих речовин.
Категорія Б: горіння рідких речовин.
Категорія С: горіння газів.
Категорія D: горіння металів.
Категорія E: горіння електроустановок.
Наслідки пожеж визначаються сукупністю економічних (прямих, побічних), соціальних та
екологічних збитків.
Пожежі можна поділити на природні та антропогенні.
До природних відносяться пожежі, що виникають внаслідок природних явищ, таких як
самозаймання торфу, вугілля, розряди блискавок тощо.
Антропогенні безпосередньо пов'язанні з життєдіяльністю людини і складають 99% від
виникаючих пожеж.
До основних причин пожеж відносяться:
 необережне поводження з вогнем - 61-62%;
 порушення правил експлуатації та використання електрообладнання та електроприладів - 2025%;
 порушення правил експлуатації та використання приладів опалення - 8-10%;
 дитячі пустощі з вогнем - 4-5%;
 підпали - 2-4%;
 несправність виробничого устаткування - 1%.
44. Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Правила дорожнього руху (надалі — Правила) відповідно до Закону України “Про дорожній рух”
установлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні акти, що
стосуються особливостей дорожнього руху (перевезення спеціальних вантажів, експлуатація
транспортних засобів окремих видів, рух на закритій території тощо), повинні грунтуватися на вимогах
цих Правил.
Засоби регулювання дорожнього руху.
Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки,
дорожнього обладнання, світлофорів, а також регулювальниками.
Дорожні знаки можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові
дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на
щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками та дорожньою
розміткою.

Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів, вимогами дорожніх знаків
приорітету та дорожньої розмітки і є обов’язковими для виконання.
Сигнали світлофорів, крім жовтого итготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками
пріоритету.
Водії та пішоходи поаинні виконувати додаткові вимоги регулювальника, навіть якщо вони
суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знауів і розмітки.
45. Джерела і види забруднення водних ресурсів.
Під забрудненням водних ресурсів розуміють будь-які зміни фізичних, хімічних і біологічних
властивостей води у водоймах у зв'язку зі скиданням у них рідких, твердих і газоподібних речовин, що
заподіюють чи можуть створити незручності, роблячи воду даних водойм небезпечною для
використання, наносячи збиток народному господарству, здоров'ю і безпеці населення.
Забруднення, що надходять у водне середовище, класифікують по-різному, у залежності від
підходів, критеріїв і завдань. Так, звичайно виділяють механічне, хімічне, фізичне і біологічне
забруднення.
Фізичне забруднення - підвищення вмісту механічних домішок, властиве в основному
поверхневим видам забруднень; хімічне забруднення - наявність у воді органічних і неорганічних
речовин токсичної і нетоксичної дії; бактеріальне і біологічне забруднення - наявність у воді
різноманітних патогенних мікроорганізмів, грибів і дрібних водоростей; радіоактивне забруднення присутність радіоактивних речовин у поверхневих чи підземних водах; теплове забруднення - випуск у
водойми підігрітих вод підприємств, теплових і атомних ЕС.
Фізичне забруднення виникає внаслідок збільшення у воді нерозчинних домішок - піску, глини,
мулу за рахунок змиву дощовими водами з розораних ділянок (полів), надходження суспензій з діючих
підприємств гірничодобувної промисловості, пилу, що переноситься вітром у суху погоду тощо.
Хімічне забруднення води відбувається за рахунок надходження у водойми з стічними водами
різних шкідливих домішок неорганічного (кислоти, луги, мінеральні солі) і органічного походження
(нафта й нафтопродукти, миючі засоби, пестициди тощо).
Біологічне забруднення водойм полягає у надходженні в них зі стрічними водами різних
мікроорганізмів (бактерій, вірусів), спор грибків, яєць червів і т. д., багато з яких є хвороботворними
для людей, тварин і рослин.
Теплове забруднення води спричиняється спуском у водойми підігрітих вод від ТЕС, АЕС та інших
енергетичних установок. Тепла вода змінює термічний і біологічний режими водойм і шкідливо впливає
на їх мешканців. Як показали дослідження гідробіологів, вода, нагріта до 26-30°С, діє пригнічуючи на
риб та інших мешканців водойм, а якщо температура води піднімається до 36*С, вся риба гине.
Найбільшу кількість теплої води викидають у водойми атомні електростанції.
Серед основних джерел забруднення водних ресурсів мінеральними речовинами і біогенними
елементами є підприємства харчової промисловості і сільгосппідприємства. Зі зрошуваних земель
щорічно вимивається близько 6 млн. т. солей, відходи, які вміщують ртуть, свинець, мідь. Деяка їхня
частина виноситься далеко за межі територіальних вод. Забруднення ртуттю значно знижує первинну
продукцію морських екосистем, придушуючи розвиток фітопланктону. Відходи, що містять ртуть,
звичайно концентруються у донних відкладеннях чи затоках рік. Подальша її міграція супроводжується
нагромадженням метилової ртуті і її включенням у трофічні ланцюги водяних організмів, а потім і
людини.
Значний обсяг органічних речовин, більшість з яких не властива природним водам, скидається в
ріки разом із промисловими і побутовими стоками. Наростаюче забруднення водойм і водостоків
спостерігається в усіх промислових країнах.
46. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника, власника.
Стаття 36. Підстави припинення трудового договору
Підставами припинення трудового договору є:
1) угода сторін;
2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично
тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;
3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову)
службу;
4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на
представництво трудовим колективом органу (стаття 45);

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або
перехід на виборну посаду;
6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством,
установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов
праці;
7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від
відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає
можливість продовження даної роботи;
7-1) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до
відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
8) підстави, передбачені контрактом.
У випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1 частини першої цієї статті, особа підлягає звільненню з
посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого
самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке
набрало законної сили.
Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.
У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу,
виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового
договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення
чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).
47. Охорона праці жінок.
Закон про ОП Стаття 10. Охорона праці жінок
Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або
небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або
робіт, пов'язаних з санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до
підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми,
відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних
норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Праця вагітних жінок і
жінок, які мають неповнолітню дитину, регулюється законодавством.
48. Протипожежне водопостачання. Вимоги до улаштування та розміщення внутрішніх
пожежних кранів.
Зовнішнє протипожежне водопостачання
Кожне підприємство повинно бути забезпечене необхідною кількістю води для здійснення
пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за нормами витрату та напір
води. У разі недостатнього напору на об'єктах необхідно встановлювати насоси, які підвищують тиск у
мережі.
Відповідальними за технічний стан пожежних гідрантів, установлених на мережі водогону
населених пунктів, є відповідні служби (організації, установи), які відають цими мережами водогону, а
на території підприємств — їх власники або орендарі (згідно з договором оренди).
Пожежні гідранти повинні бути справними і розміщуватися згідно з вимогами будівельних норм
та інших нормативних документів таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води
пожежними автомобілями.
Перевірка працездатності пожежних гідрантів повинна здійснюватися особами, що відповідають
за їх технічний стан, не рідше двох разів на рік (навесні й восени). Кришки люків колодязів підземних
пожежних гідрантів повинні бути очищені від бруду, льоду і снігу, в холодний період утеплені, а стояки
звільнені від води.
Кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів рекомендується фарбувати в червоний
колір.
У разі відключення ділянок водогінної мережі та гідрантів або зменшення тиску мережі нижче
запотрібний необхідно сповіщати про це підрозділи пожежної охорони.
Для контролю працездатності мережі зовнішнього протипожежного водопостачання необхідно
один раз на рік проводити випробування на тиск та витрату води з оформленням акта. Випробування

водогону повинне проводитися також після кожного ремонту, реконструкції або підключення нових
споживачів до мережі водогону.
Біля місць розташування пожежних гідрантів і водойм повинні бути встановлені (відповідальні за
встановлення — виходячи з пункту 6.3.1.10 цих Правил) покажчики (об'ємні зі світильником або плоскі
із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них:
для пожежного гідранта — літерним індексом "ПГ", цифровими значеннями відстані в метрах від
покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водогінної
мережі (тупикова чи кільцева);
для пожежної водойми — літерним індексом "ПВ", цифровими значеннями запасу води в
кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на
майданчику біля водойми.
Внутрішній протипожежний водогін
Необхідність улаштування внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю,
витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів визначаються
виходячи з вимог чинних будівельних норм.
Внутрішні пожежні крани слід установлювати в доступних місцях — біля входів, у вестибюлях,
коридорах, проходах тощо. При цьому їх розміщення не повинно заважати евакуації людей.
Кожен пожежний кран має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра
та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також
важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та
ручного пожежного ствола мають бути однотипними.
Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в "гармошку" або подвійну скатку,
приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу на шість місяців розгортати та згортати наново.
Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з
пожежогасінням, не допускається.
Пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для
провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.
При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для зберігання двох
вогнегасників.
На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку повинні бути вказані після літерного індексу
"ПК" порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної охорони.
Зовнішнє оформлення дверцят повинно відповідати вимогам чинних стандартів.
Пожежні крани не рідше одного разу на шість місяців підлягають технічному обслуговуванню і
перевірці на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному
журналі обліку технічного обслуговування.
Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними для використання.
49. Надання першої долікарської допомоги у разі отруєння.
Отруєння— це порушення функцій організму, спричинене потраплянням з навколишнього
середовища токсичних речовин, що не можуть бути знешкоджені внутрішніми силами організму.
Дія отруйних речовин дуже різноманітна. Вона залежить від природи речовини, тобто її хімічної
структури. Так, отрути можуть бути мінерального чи органічного походження, діяти на якісь окремі
органи чи тканини (наприклад, кров, травну, нервову системи), завдавати шкоди загальному обмінові
речовин. Залежно від того, де виготовляються, зберігаються і застосовуються сильнодіючі речовини,
отруєння можна умовно поділити на побутові, виробничі та отруєння речовинами, що застосовуються
як зброя.
Побутові отруєння трапляються найчастіше. Це можуть бути отруєння, спричинені
передозуванням лікарських препаратів, отруєння грибами, алкоголем, наркотичними речовинами,
несвіжою чи зіпсованою їжею тощо.
Виробничі отруєння пов'язані із застосуванням на виробництві шкідливих для організму
людини рідин, газів, аерозолей; виникають, як правило, в разі недодержання правил безпеки під час
роботи з ними, а також у разі аварій на заводах, транспорті тощо.
Отруєння речовинами, що є хімічною зброєю, виникають під час проведення бойових дій.
Женевською конвенцією прийнято рішення про заборону використання хімічної і бактеріологічної зброї
масового ураження, але арсенали, де зберігаються тисячі тонн отруйних речовин різного характеру дії,
ще залишилися, тому залишається і ризик їх застосування.

У побуті найчастіше зустрічаються харчові отруєння, причина яких полягає у споживанні зіпсованих
продуктів. У разі недодержання правил зберігання, приготування їжі в антисанітарних умовах можливе
потрапляння в продукти стафілококів, кишкової палички, сальмонели та інших мікроорганізмів, що
починають швидко розмножуватися і в процесі життєдіяльності виділяти токсини, отруйні для людини.
Найпоширеніша бактерія — кишкова паличка — є всюди: у повітрі, на предметах. Вона наявна у
кишечнику людини і тварин. Більшість культур цієї бактерії не завдає шкоди, навіть допомагає
травленню. Але є й такі, що можуть спричинити харчові отруєння.
Перші ознаки хвороби виникають раптово— загальна слабкість, нудота, багаторазове блювання,
спазми у животі, пронос, блідість, спрага, підвищення температури до 38-40 °С, частий пульс, судоми.
Блювання та пронос зневоднюють організм, що призводить до втрати солей і порушення водносольового балансу. Кінцівки стають холодними, риси обличчя загострюються, спостерігаються судоми
гомілкових м'язів.
У таких випадках негайно викликають швидку допомогу, а отруєному кілька разів промивають
шлунок. Для цього його примушують випити близько двох літрів води, а потім викликають блювання
подразненням кореня язика. Процедуру повторюють доти, доки не з'являться чисті промивні води.
Після промивання рекомендується пити багато чаю, соків, але їсти забороняється. Для зігрівання
хворого обкладають грілками. З лікарських препаратів можна давати тільки протипроносні та
знеболювальні засоби.
З усіх харчових отруєнь найнебезпечнішим є отруєння грибами. Неприпустимо збирати гриби,
яких не знаєш. Краще принести менше грибів, ніж поставити під загрозу власне життя і життя близьких.
Отруєння грибами відбувається не тільки через вживання власне отруйних грибів, а й таких, що
вважаються умовно їстівними (методика їх приготування інша), або їстівних, що зіпсувалися під час
зберігання.
Смертельно отруйний гриб — бліда поганка— широко відомий як тонкий білий гриб з характерною
«спідничкою» на ніжці біля шляпки. Але це не найпоширеніший її різновид. Дуже легко сплутати
молоду бліду поганку і молоду печерицю. Є різновиди, що вміло маскуються під сироїжку.
Отруйні речовини, які містяться всередині гриба, не руйнуються під час термічної обробки,
засолення чи висушування. Тільки через 6-8 год починаються блювання, сильний біль у животі, пронос,
виділяється холодний піт. Далі спостерігаються уповільнення пульсу, судоми, послаблення серцевої
діяльності. Через деякий час стан потерпілого поліпшується, але не надовго. Напади повторюються
впродовж кількох днів і через 5-10 діб настає смерть.
Якщо є підозра на отруєння, слід негайно промити шлунок блідо-рожевим розчином
перманганату калію, що сприяє швидкому окисненню отрут. Категорично забороняється вживати
молоко, оскільки воно прискорює всмоктування токсичих речовин крізь стінки кишечника в кров. Для
адсорбції токсинів застосовують активоване вугілля. Хворого терміново кладуть у лікарню.
Серед побутових отруєнь чи не перше місце належить отруєнню етиловим спиртом, що
міститься в усіх алкогольних напоях і застосовується як антисептик у медицині. Низькосортний спирт
використовується з технічною ціллю, тому має ряд домішок, які утворюються під час його
виготовлення. Так, спирт-сирець, гідролізний та сульфатний спирт, а також той, що виготовляється
шляхом переробки деревини, містять 6-12 % метанолу. Вживання напоїв на основі цього спирту
призводить до тяжких отруєнь і часто закінчується смертю.
Кількість етилового спирту, що спричинює отруєння, різна для кожного окремого організму і
залежить від кількості і якості вжитого алкоголю, індивідуальної реакції на нього, ступеня звикання
тощо.
Під час отруєнь алкоголем середньої тяжкості виникає стан сп'яніння, який супроводжується
порушенням нормальної діяльності нервової системи, що проявляється порушенням мови і рухів,
відсутністю критичної оцінки. У більш тяжких випадках виникають загальне зниження функцій
організму, байдужість до навколишнього, втрата больової чутливості, слухові та зорові галюцинації.
Гостре тяжке отруєння супроводжується непритомністю, порушенням діяльності серцево-судинної і
дихальної систем.
Серед отруєнь алкоголем 40% припадає на отруєння напоями, виготовленими у домашніх умовах
(самогон, пиво, брага). У таких напоях міститься велика кількість побічних продуктів бродіння, які
можуть спричинити гостре отруєння і смерть.
30% випадків припадає на отруєння метиловим спиртом. Вони трапляються через вживання цієї
рідини тому, що її часто плутають з етиловим спиртом. 10 мл метанолу можуть інколи призвести до
смерті. Також небезпечне вдихання пари метанолу. Через 10-12 год після отруєння виникають

розширення зіниць, головний біль, запаморочення, зростаючий біль в очах, животі. Далі спостерігається
порушення зору, втрата реакції зіниць на світло, послаблення серцевої діяльності. Якщо вчасно не
подати допомогу, відбувається зупинка дихання і настає смерть. У разі легких отруєнь біль може не
з'явитися, але через кілька годин порушується зір, а протягом 1-2 діб настає повна сліпота, що, як
правило, не виліковується. Якщо вжито одну склянку метилового спирту, прихованого періоду майже
немає. Смерть настає в найближчі 2 год.
Коли виникли симптоми алкогольного отруєння, допомога полягає у видаленні спирту з
організму. Для цього потрібно натискуванням пальцями на корінь язика штучно викликати блювання,
дати випити велику кількість води чи молока і процес повторити. Необхідне також свіже повітря,
вдихання нашатирного спирту і грілка до ніг. Під час гострого отруєння, що супроводжується
непритомністю, потрібно стежити за тим, аби людина не задихнулася від блювотних мас (асфіксія),
тому потерпілого треба вкладати так, щоб голова була повернута набік.
Отруєння нікотином буває не тільки у початківців, а й у тих, хто вже звик до паління значної
кількості цигарок. Нікотин — отрута, що міститься у листках тютюну і впливає на центральну нервову
систему, зокрема головний мозок. Смертельною дозою є 0,05 г. Серед симптомів отруєння нікотином —
блідість, слабкість, головний біль, сухість у роті, слиновиділення, нудота, блювання. Зіниці в отруєного
звужені, пульс уповільнений.
Під час подання допомоги треба забезпечити циркуляцію свіжого повітря. Рекомендується
напоїти людину гарячою кавою. У тяжких випадках потрібна госпіталізація.
Отруєння лікарськими препаратами у побуті також зустрічаються доволі часто.
Найпоширенішим є вживання всередину медикаментозних засобів, призначених для зовнішнього
використання, або вживання надто великої дози препарату. Серед інших причин— порушення строків
зберігання, вживання ліків з алкоголем, помилкове вживання одних препаратів замість інших.
У випадку передозування жарознижувальних засобів (бутадіону, анальгіну, аспірину тощо)
хворий скаржиться на біль у верхній частині живота, нудоту, блювання (можливо, з домішками крові),
дзвін у вухах. Може спостерігатися марення.
Під час вживання великої кількості снодійних (еуноктину, ноксирону, нембуталу, люміналу,
реланіуму) та наркотичних речовин (морфіну, кокаїну та ін.) спостерігаються запаморочення, звуження
зіниць, сонливість, яка переходить у непритомність, поверхове дихання, що може у будь-який час
зупинитися, слабкий пульс.
Якщо притомність зберігається, допомога полягає у промиванні шлунка та його очищенні (ліки
вживаються перорально, тобто через рот). Хворому дають 0,03 г фенаміну, 30 крапель кордіаміну, 0,5 г
броміду камфори, міцну каву. Кладуть його якомога далі від джерел сильного шуму і світла, оскільки
будь-які збуджувальні фактори можуть посилити кризу. Рекомендується дихання чистим киснем. У
випадку порушення дихання слід провести штучне дихання і терміново доставити хворого у медичний
заклад.
Людина під час роботи на виробництві контактує з різноманітними розчинниками, фарбами,
паливно-мастильними речовинами, препаратами побутової хімії, які можуть бути токсичними і у разі
потрапляння в організм спричинити отруєння. Подання першої допомоги залежить від природи
речовини та її дії на організм. Але слід пам'ятати, що в усіх випадках отруєнь категорично
забороняється вживати всередину спирт і розчин соди!
Отруєння чадним газом можливе там, де він застосовується під час синтезу органічних речовин,
у гаражах, якщо погана вентиляція, в домашніх умовах. Ранніми симптомами є головний біль, нудота,
шум у вухах, важка голова. Пізніше спостерігаються прискорення пульсу, блювання, виникають
сонливість, судоми, задишка, дихання стає поверхневим, навіть може настати його параліч, що
призводить до смерті. Допомога передбачає забезпечення надходження свіжого повітря, короткочасне
вдихання пари аміаку, розтирання тіла, прикладання грілки до ніг та гаряче пиття. Хворий потребує
госпіталізації, оскільки отруєння може негативно вплинути на легені та нервову систему.
Отруєння ацетиленом, що застосовується для газозварювальних робіт, відбувається в
основному внаслідок утворення побічного продукту — фосфіну. Виникають синюшність обличчя,
звуження зіниць, задишка, судоми, нервовий тик. Потерпілому необхідне свіже повітря, але ні в якому
разі не слід допускати переохолодження організму. Якщо зупиняється дихання, потрібне штучне
дихання, бажано чистим киснем.
Нітросполуки спричинюють подразнення шкіри і слизових оболонок. У разі потрапляння їх
розчинів всередину слід викликати блювання, дати хворому проносне. Неприпустиме вживання спирту,

жиру, рослинної олії. Вдихаючи оксиди нітрогену, людина починає кашляти, у неї з'являється відчуття
страху, слабкість, сильна спрага. їй необхідний повний спокій, вдихання чистого кисню.
Отруєння сірководнем спричинює почервоніння повік, світлобоязнь, сльозовиділення.
Подразнюються слизові оболонки. Потерпілого слід винести на свіже повітря. Як екстрений захід
можна запропонувати вдихати хлор, що міститься у хлорному вапні та деяких вибілювальних засобах.
Галогени (хлор, бром, йод) спричинюють різь в очах, кашель, біль у грудях, набряк слизових
оболонок, задишку. У випадках отруєння ними необхідне дихання чистим киснем, навіть за незначних
отруєнь, а також повний спокій. Як екстрений захід можна запропонувати вдихання сірководню чи пари
аміаку. У разі потрапляння галогенів всередину допомагає крохмальний клейстер. Подразнення очей
парою йоду можна зняти, промивши їх 1 %-вим розчином тіосульфату натрію (використовується як
фіксаж для фото).
При отруєнні альдегідами виникає різке подразнення слизових оболонок, кашель. Потерпілому
треба випити склянку 0,2 %-вого розчину аміаку, а через кілька хвилин — склянку молока.
Потрапляння всередину 25 г альдегідів спричинює смерть.
Вдихання пари чи вживання рідкого аміаку спричинює задуху, запаморочення, опіки слизових
оболонок, кашель, нежить. У тяжких випадках з'являються судоми, марення, спазми голосової щілини.
Потерпілому слід дати випити слабкий розчин оцту чи лимонного соку, потім викликати блювання.
Можна дати рослинну олію або яєчний білок. Наслідком потрапляння рідкого аміаку в очі може стати
повна сліпота.
Бензол дає відчуття сп'яніння, запаморочення. Може швидко настати параліч дихання. У разі
отруєння треба негайно викликати блювання, дати проносне. Якщо відсутнє дихання, необхідно
застосувати штучну вентиляцію легенів чистим киснем. Якщо потерпілий не втратив свідомість,
потрібно напоїти його міцною кавою.
У разі отруєння мінеральними кислотами через стравохід, що супроводжується печією у
шлунку та кишечнику, потерпілому потрібно дати прополоскати рот 5%-вим розчином гідрокарбонату
натрію (соди), випити молока і бажано рослинної олії. Допомагає також рідке борошняне тісто.
Біологічна смерть характеризується наявністю абсолютних ознак смерті. Такими ознаками є
каламутна рогівка ока, яка швидко висихає. Якщо стиснути око з боків пальцями, то розширена
колоподібна зіниця набуває вигляду щілини, що нагадує котяче око. Через деякий час кров під власною
масою перетікає у тканини, що лежать нижче, утворюючи трупні плями. У людини, яка лежить на
спині, вони спочатку з'являються на лопатках та сідницях.
Через 2-4 год після смерті починається трупне задубіння. Воно зумовлене напруженням усіх
м'язів тіла в результаті біохімічних процесів розкладу.
50. Охорона надр і раціональне використання землі.
Охорона надр - комплекс заходів, здійснюваних з метою найповнішого (комплексного) видалення
корисних копалин з надр і максимально можливого, економічно доцільного зменшення втрат при їх
розробці.
У широкому розумінні правові приписи, спрямовані на охорону надр, містяться в багатьох
розділах Кодексу про надра, але спеціальний розділ виокремлює ті заходи, які забезпечують охорону
надр. Вирізнення вказаних правових норм у спеціальний розділ виправдано тим, що в ньому
відображені основні вимоги в галузі охорони надр. Надра, на відміну від інших природних об'єктів,
практично не можна поновити. У зв'язку з цим виникає необхідність у запровадженні особливих вимог,
що сприяють раціональному використанню корисних копалин і належній їх охороні.
Основними вимогами у галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного
вивчення надр; дотримання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і
недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів
корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних з
користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що
експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від
затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і
промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необгрунтованій та
самовільній забудові площ залягання корисних копалин і дотримання встановленого законодавством
порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному
зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів
виробництва, скиданні стічних вод.
Раціональне використання землі — обов'язкова екологічна вимога при використанні цього

природного ресурсу, адже базовий законодавчий акт у сфері екології прямо зазначає, що використання
природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з
додержанням раціонального та економного використання природних ресурсів на основі широкого
застосування новітніх технологій.
Вимога раціональності використання землі відображена і в Земельному кодексі України, стаття 5
якого визначає забезпечення раціонального використання та охорони земель принципом земельного
законодавства.
Забезпечення раціонального використання та охорони земель — це не тільки самостійна мета
правового регулювання земельних відносин, а й один з найважливіших принципів земельного
законодавства.
Встановлення порядку раціонального використання земель — це прерогатива держави, її
уповноважених органів.
Проблема раціонального землевикористання в сучасних умовах збагачується елементами якісно
нового змісту, зокрема екологічними факторами.
Згідно з чинним законодавством усі суб'єкти мають право саме на раціональне використання
відповідних земель. Водночас — це предмет загальнодержавного та загальносуспільного інтересу.
Раціональність землевикористання передусім означає те, що воно здійснюється суто за цільовим
призначенням. Невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням є одним з
порушень земельного законодавства, за які передбачена адміністративна відповідальність (ст. 54
Кодексу про адміністративне правопорушення України).
Кожний власник земельної ділянки та землекористувач зобов'язаний як найповніше
використовувати всю закріплену за ним земельну ділянку.
Експлуатація землі, яка не передбачає відтворення її корисних властивостей або сприяє розвитку
процесів, що погіршують стан земельної ділянки, є хижацьким використанням землі. Таке використання
землі веде до її псування та тягне за собою негативні правові наслідки у вигляді відповідальності
(наприклад, ст. 239 Кримінального кодексу України).
51. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу.
Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до
закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом
лише у випадках:
1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок
недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само
в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці,
якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці;
3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на
нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника
раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без
поважних причин;
5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової
непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений
триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які
втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи
(посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого
вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить
накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.
Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо
перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в
період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період
перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації
підприємства, установи, організації.
Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов
Крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках:
1) одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи,
організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого
підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його
заступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання,
і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у
сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами;
1-1) винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата
виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної
заробітної плати;
2) винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності,
якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу;
3) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з
продовженням даної роботи;
4) перебування всупереч вимогам Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" у
безпосередньому підпорядкуванні у близької особи;
Власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов'язаний розірвати трудовий
договір у разі повторного порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері ліцензування та з
питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 166-10, 166-12 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Розірвання договору у випадках, передбачених частинами першою і другою цієї статті,
провадиться з додержанням вимог частини третьої статті 40, а у випадках, передбачених пунктами 2 і 3
частини першої цієї статті, - також вимог статті 43 цього Кодексу.
Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, проводиться,
якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.
52. Охорона праці неповнолітніх
Стаття 11. Охорона праці неповнолітніх
Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із
шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та
робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для
них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров'я.
Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду.
Порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професій, пов'язаних з важкими
роботами і роботами із шкідливими або небезпечними умовами праці, визначається положенням,
яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони праці.
Вік, з якого допускається прийняття на роботу, тривалість робочого часу, відпусток та деякі
інші умови праці неповнолітніх визначаються законом.
53. Первинні засоби пожежогасіння. Класифікація вогнегасників. Принципова побудова.
Порядок їх застосування. Норми забезпеченості. Вимоги до їх утримання.
До первинних засобів пожежогасіння належать:
 вогнегасники;
 пожежні крани-комплекти, ручні насоси
 лопати, ломи, сокири, гаки, пили, багри;
 ящики з піском, бочки з водою;
 азбестові полотнища, повстяні мати та ін.

Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних
приміщеннях, будівлях, спорудах, а також на території підприємств, як правило, повинні
встановлюватися спеціальні пожежні щити (стенди).
На пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватися ті первинні засоби гасіння пожежі, які
можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, установці.
На пожежних щитах (стендах) необхідно вказувати їх порядкові номери та номер телефону для
виклику пожежної охорони. Порядковий номер пожежного щита вказують після літерного індексу
"ПЩ".
Первинні засоби пожежогасіння розміщують на пожежних щитах, які встановлюють на території
об'єкта з розрахунку один щит на 5000 м2. Вони мають бути пофарбовані у червоний колір, а пожежний
інструмент у чорний.
Пожежні щити (стенди) повинні забезпечувати:
- захист вогнегасників від потрапляння прямих сонячних променів, а також захист знімних
комплектуючих виробів від використання сторонніми особами не за призначенням (для щитів та
стендів, установлюваних поза приміщеннями);
- зручність та оперативність зняття (витягання) закріплених на щиті (стенді) комплектуючих
виробів.
До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщаються на ньому, слід включати: вогнегасники - 3
шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром
2x2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
Серед первинних засобів пожежогасіння найважливішу роль відіграють вогнегасники.
Вогнегасники - технічні пристрої, призначені для гасіння пожеж в початковій стадії їх
виникнення. Вогнегасники класифікуються по виду речовини, що використовується, об'єму корпусу і
способу подачі вогнегасячого складу.
По виду вогнегасячогої речовини: пінні; газові; порошкові, комбіновані.
За об'ємом корпуса: ручні малолітражні з об'ємом корпусу до 5 л; промислові ручні з об'ємом
корпусу від 5 до 10 л; стаціонарні і пересувні з об'ємом корпусу понад 10 л.
За способом подачі вогнегасячого складу: під тиском газів, що утворюються в результаті хімічної
реакції компонентів заряду; під тиском газів, що подаються із спеціального балончика, розміщеного в
корпусі вогнегасника; під тиском газів, закачанних в корпус вогнегасника; під власним тиском
вогнегасячого засобу.
По виду пускових пристроїв: з вентильним затвором; із замочно-пусковим пристроєм
пістолетного типу; з пуском від постійного джерела тиску.
Цією класифікацією не вичерпуються всі показники численної групи вогнегасників. Постійне
вдосконалення конструкції, підвищення таких показників як надійність, технологічність, уніфікація і ін.
веде до створення нових, досконаліших вогнегасників.
Вогнегасники маркіруються буквами, що характеризують вид вогнегасника, і цифрами, що
позначають його місткість.
Пінні - призначені для гасіння пожеж вогнегасною піною: хімічній (вогнегасники ОХП) й
повітряно-механічній (вогнегасник ОВП). Застосовують для гасіння піною загорянь майже всіх твердих
речовин, що починаються, а також горючих і деяких легкозаймистих рідин на площі не більше 1 м2.
Гасити піною електричні установки, що зажевріли, і електромережі, що знаходяться під напругою, не
можна, оскільки вона є провідником електричного струму. Крім того, пінні вогнегасники не можна
застосовувати при гасінні лужних металів натрія і кадію
Газові – до їх числа відносяться вуглекислотні, а також аерозольні і вуглекислотні-бромілові.
Вуглекислотні вогнегасники (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) призначені для гасіння загорянь різних речовин і
матеріалів, за винятком речовин, які можуть горіти без доступу повітря, загорянь на електрифікованих
залізничному і міському транспорті, електроустановок під напругою до 380 В.
Вогнегасники аерозольні та вуглекислотні-бромілові призначені для гасіння невеликих загорянь
різних горючих речовин, тліючих матеріалів, а також електроустановок, що знаходяться під напругою
до 380 В. Їх використовують в складських приміщеннях, на вантажних і спеціалізованих автомобілях,
на бензороздавальних колонках і т.д.
Порошкові – для гасіння невеликих вогнищ загорянь горючих рідин, газів, електроустановок
напругою до 1000 В, металів і їх сплавів використовуються порошкові вогнегасники ОП-1, ОП-25, ОП10.

Комбіновані - призначені для гасіння легкозаймистих и горючих рідин, газів и тліючих матеріалів.
Їх рекомендується використовувати на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості, на
автотранспортних підприємствах, в авто-авіа-кораблебудуванні та інших об'єктах. До цієї групи
відносяться два типи вогнегасників: ВХПП-10 та ВК-100 и ВК-500П.
Вогнегасники перед придбанням та розміщенням на об’єкті повинні обов’язково пройти
первинний огляд особою, відповідальною за пожежну безпеку на об’єкті. Під час проведення
первинного огляду встановлюють, що:
– вогнегасники мають сертифікат відповідності;
– на кожний вогнегасник є паспорт;
– пломби на вогнегасниках не порушені;
– вогнегасники не мають видимих зовнішніх пошкоджень;
– стрілки індикаторів тиску закачних вогнегасників перебувають у межах робочого діапазону (у
зеленому секторі шкали індикатора) залежно від температури експлуатації;
– на маркуванні кожного вогнегасника і в його паспорті вказано виробника та ПТОВ, які мають
право проводити його технічне обслуговування, дату виготовлення (продажу) та дату проведення
технічного обслуговування.
Після проведення первинного огляду вогнегасникам присвоюються облікові номери за прийнятою
на об’єкті системою нумерації.
Особа, відповідальна за пожежну безпеку, повинна оформити журнал обліку вогнегасників на
об’єкті, у якому реєструються:
– тип і обліковий номер кожного вогнегасника, а також місце його розміщення;
– дати проведення періодичних оглядів вогнегасників та прізвище особи, яка їх проводила;
– результати періодичних оглядів вогнегасників;
– дати проведення технічного обслуговування (або діагностування) та прізвище особи (або номер
посвідчення), яка їх проводила, а також дата проведення наступного технічного обслуговування;
– інформація про направлення вогнегасників на технічне обслуговування до ПТОВ та про їх
повернення на місце розташування після проведення технічного обслуговування.
На технічне обслуговування з об’єкта дозволяється відправляти без заміни не більше 50 %
вогнегасників від їх загальної кількості.
Переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування за допомогою кронштейнів на
вертикальні конструкції на висоті щонайбільше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника
і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи
пожежних кранів, на пожежні щити чи стенди, підставки чи спеціальні тумби.
54. Закон України «Про дорожній рух». Про порядок вивчення Правил дорожнього руху
різними групами населення.
Закон України «Про дорожній рух»
Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та
здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони
навколишнього природного середовища. Складається з 12 розділів, які вміщують в себе 54 статті
Навчання різних груп населення Правил дорожнього руху
Уряд Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування керують діяльністю по навчанню різних соціально-вікових груп населення Правил
дорожнього руху.
Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та господарювання
здійснюють заходи щодо навчання працюючих по найму громадян Правил дорожнього руху.
Органи освіти забезпечують вивчення Правил дорожнього руху в усіх дошкільних, середніх
загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, професійно-технічних училищах, а також підготовку
відповідних спеціалістів.
Прищеплення дітям навичок безпечної поведінки на дорогах розпочинається у дошкільних
закладах з півторарічного віку. Навчання учнів Правил дорожнього руху проводиться за програмами,
що забезпечують отримання посвідчення на право керування мотоциклом і легковим автомобілем у
період навчання у школі, училищі.
Органи соціального захисту населення проводять заходи, спрямовані на підготовку до безпечного
дорожнього руху людей похилого віку та інвалідів, а також на їх захист під час дорожнього руху.

Навчання населення Правил дорожнього руху здійснюється згідно з програмами,
затверджуваними відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху, за поданням органів
освіти та соціального захисту населення.
Навчання громадян Правил дорожнього руху здійснюється в державних, відомчих чи приватних
закладах, а також самостійно. Державні іспити на отримання права користування транспортними
засобами складаються тільки в органах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.
Органи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, засоби масової інформації
подають допомогу відповідним органам у проведенні профілактичних заходів і в навчанні різних
соціально-вікових груп населення Правил дорожнього руху.
55. Охорона рослинного та тваринного світу.
Охорона рослинного світу передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження
просторової, видової, популяційної та ценотичної різноманітності і цілісності об’єктів рослинного світу,
охорону умов їх місцезростання, збереження від знищення, пошкодження, захист від шкідників і
хвороб, а також невиснажливе використання (ст. 25 Закону України «Про рослинний світ»).
Відповідно до ст. 26 Закону охорона рослинного світу забезпечується:
 встановленням правил і норм охорони, використання та відтворення об’єктів рослинного світу;
 забороною та обмеженням використання природних рослинних ресурсів у разі необхідності;
 проведенням екологічної експертизи та інших заходів з метою запобігання загибелі об’єктів
рослинного світу в результаті господарської діяльності;
 захистом земель, зайнятих об’єктами рослинного світу, від ерозії, селей, підтоплення,
затоплення, заболочення, засолення, висушення, ущільнення, засмічення, забруднення промисловими і
побутовими відходами і стоками, хімічними й радіоактивними речовинами та від іншого
несприятливого впливу;
 створенням та оголошенням територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 організацією наукових досліджень, спрямованих на забезпечення здійснення заходів щодо
охорони та відтворення об’єктів рослинного світу;
 розвитком системи інформування про об’єкти рослинного світу та вихованням у громадян
дбайливого ставлення до них;
 створенням системи державного обліку та здійсненням державного контролю за охороною,
використанням та відтворенням рослинного світу;
 занесенням рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин до
Червоної книги України, та рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових
природних рослинних угруповань — до Зеленої книги України;
 встановленням юридичної відповідальності за порушення порядку охорони та використання
природних рослинних ресурсів;
 здійсненням інших заходів і встановленням законодавством інших вимог щодо охорони
рослинного світу.
Охорона лісів включає в себе відносини по охороні лісів від пожеж, незаконних рубок, порушення
порядку користування. Захист лісів здійснюється з метою боротьби з шкідниками, хворобами лісів
тощо шляхом систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків
шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації і
ліквідації.
За порушення норм лісового законодавства та законодавства про рослинний світ за загальним
правилом передбачена кримінальна, адміністративна, дисциплінарна та цивільно-правова
відповідальність.
Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена за вчинення злочинів, визначених ст. 245
(знищення або пошкодження лісових масивів), ст. 246 (незаконна порубка лісу), ст. 247.
Адміністративна відповідальність в цій галузі застосовується за вчинення таких
адміністративних правопорушень:ст. 63 (незаконне використання земель державного лісового фонду),
ст. 64 (порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення
деревини, заготівлі живиці), ст. 65 (незаконна прорубка, пошкодження і знищення лісових культур і
молодняка), ст. 65 (знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових
насаджень), ст. 66 (знищення або пошкодження підросту в лісах), ст. 67 (здійснення лісових
користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері)
або лісовому квитку), ст. 68 (порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів

спілої деревини), ст. 69 (пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового
фонду), ст. 70 (самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів,
горіхів, грибів, ягід), ст. 71 (введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає
шкідливому впливу на ліси), ст. 72 (пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами,
нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками), ст. 73 (засмічення лісів
відходами), ст. 74 (знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на
землях державного лісового фонду), ст. 75 (знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах),
ст. 76 (знищення корисної для лісу фауни), ст. 77 (порушення вимог пожежної безпеки в лісах), ст. 77
(самовільне випалювання рослинності або її залишків), ст. 83 (порушення законодавства про захист
рослин), ст. 85 (виготовлення або збут заборонених знарядь добування об’єктів тваринного або
рослинного світу), ст. 88 (незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів тваринного
і рослинного світу), ст. 88 (порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного чи рослинного
світу), ст. 88 (порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного
обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними), ст. 90 (порушення вимог щодо охорони
видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, ст. 91 (перевищення лімітів та нормативів
використання природних ресурсів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справи про
ці правопорушення підвідомчі районним, міським, районним в містах чи міськрайонним судам (ст. 221
КпАП України) — справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 85, 88—882, 90
КпАП України; органам виконавчої влади в сфері захисту рослин (ст. 238) — справи про
адміністративні правопорушення, передбачені ст. 831; органам лісового господарства (ст. 241) —
справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 63—70, 73, 75, 77; органам
виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища (ст. 2421) — справи про
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 63—74, 76—77, 91 КпАП України.
Дисциплінарна відповідальність застосовується у загальному порядку до працівників, винних у
невиконанні вимог охорони лісів та рослинного світу, на основі норм Кодексу законів про працю
України.
Цивільно-правова відповідальність застосовується у вигляді відшкодування збитків, завданих
внаслідок порушення норм лісового законодавства та законодавства про рослинний світ. Для
визначення розміру збитків, які підлягають відшкодуванню, використовуються затверджені у
відповідному порядку такси.
Тваринний світ є важливою частиною природних багатств держави. Відносини в галузі охорони і
використання тваринного світу регулюється базовим Законом України «Про тваринний світ», який
прийнятий в новій редакції у 2001 р., та іншими нормативно-правовими актами.
Охорона тваринного світу охоплює систему правових, організаційних, економічних, матеріальнотехнічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об’єктів
тваринного світу. Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану,
розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення екологічних систем, в яких перебуває і
складовою частиною яких є тваринний світ (ст. 36 Закону України «Про тваринний світ»).
Основні вимоги та заходи забезпечення охорони тваринного світу визначені можна умовно
класифікувати на різні групи:
1. за суб’єктами, до яких звернені охоронні вимоги:
а) вимоги, що стосуються безпосередніх користувачів тварин, як, наприклад, встановлений ст. 47
Закону України «Про тваринний світ» обов’язок користувачів об’єктами тваринного світу у разі
виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій, які загрожують існуванню тварин,
надавати допомогу диким тваринам і негайно інформувати про це спеціально уповноважений орган з
питань охорони навколишнього природного середовища.
б) вимоги, що звернені до інших суб’єктів, які не є користувачами об’єктів тваринного світу:
необхідність передбачення і здійснення заходів щодо збереження середовища існування та умов
розмноження тварин під час розміщення, проектування та забудови населених пунктів, підприємств,
споруд та інших об’єктів, удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів,
введення в господарський обіг цілинних земель, заболочених, прибережних і зайнятих чагарниками
територій, меліорації земель, здійснення лісових користувань і лісогосподарських заходів, проведення
геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, визначення місць випасання і прогону
свійських тварин, розроблення туристичних маршрутів та організації місць відпочинку населення (ст.
39), запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів та експлуатації транспортних
засобів (ст. 40), дотримання вимог охорони тварин під

час застосування пестицидів і агрохімікатів (статті 48, 49);
2. за об’єктами охорони:
а) охорона самих диких тварин (статті 40, 47);
б) охорона місць їх перебування, жител тощо (статті 39, 41, 48);
3. за особливостями диких тварин як об’єктів охорони:
а) охорона об’єктів тваринного світу, що не віднесені до рідкісних чи тих, що перебувають під
загрозою зникнення;
б) охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин. Відповідно до
ст. 44 Закону України «Про тваринний світ» рідкісні та такі, що перебувають під загрозою зникнення в
природних умовах на території України, види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до
Червоної книги України. Порядок ведення Червової книги України, занесення до неї видів тварин,
вимоги до їх охорони і використання регулюються Законом України «Про Червону книгу України».
Охорона об’єктів Червоної книги України забезпечується шляхом: установлення особливого правового
статусу рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу, заборони
або обмеження їх використання; урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативноправових актів; систематичної роботи з виявлення місць їх перебування (зростання), проведення
постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій; пріоритетного створення заповідників,
інших територій та об’єктів природно- заповідного фонду, а також екологічної мережі на територіях, де
перебувають об’єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, що перебувають
під загрозою зникнення, видів тваринного світу; створення центрів та банків для збереження генофонду
зазначених об’єктів; розведення їх у спеціально створених умовах; урахування спеціальних вимог щодо
охорони об’єктів Червоної книги України під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань
відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно-планувальної доку ментації,
проведення екологічної експертизи (ст. 11 Закону України «Про Червону книгу України»).
За порушення законодавства в галузі охорони і використання об’єктів тваринного світу може
застосовуватись кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно- правова відповідальність.
Стаття 63 Закону України «Про тваринний світ», ст. 42 Закону України «Про мисливське
господарство та полювання» містять загальний перелік правопорушень, за які настає юридична
відповідальність.
Кримінальна відповідальність встановлена Кримінальним кодексом України за наступні злочинні
діяння, об’єктом посягання яких виступають відносини в галузі раціонального використання і охорони
тваринного світу: незаконне полювання (ст. 248), незаконне заняття рибним, звіриним або іншим
водним добувним промислом (ст. 249), проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони
рибних запасів (ст. 250), порушення ветеринарних правил (ст. 251).
Адміністративна відповідальність застосовується за вчинення адміністративних правопорушень,
передбачених статтями 85 (порушення правил використання об’єктів тваринного світу), 85
(виготовлення та збут заборонених знарядь добування об’єктів тваринного або рослинного світу), 86
(експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням), 87
(порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації
та схрещування диких тварин), 88 (незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів
тваринного і рослинного світу), 88 (порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного чи
рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах), 88.(порушення
правил створення, поповнення, зберігання, вико- ристання або державного обліку зоологічних,
ботанічних колекцій та торгівлі ними), 89 (жорстоке поводження з тваринами), 90 (порушення вимог
щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України), 91 (перевищення лімітів і
нормативів використання природних ресурсів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Цивільно-правова відповідальність базується на загальних положеннях Цивільного кодексу
України і передбачає обов’язок відшкодування заподіяної об’єктам тваринного світу шкоди.
Дисциплінарна відповідальність застосовується до працівників підприємств, установ, організацій,
винних у невиконанні покладених на них трудових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням
раціонального використання і охорони тваринного світу та застосовується в порядку, визначеному
Кодексом законів про працю України.
56. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну.
Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну
Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами
внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника

або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) на основі типових правил.
У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють статути і
положення про дисципліну.
57. Охорона праці інвалідів
Стаття 12. Охорона праці інвалідів
Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані створювати для них умови праці
з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм
реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці,
які відповідають специфічним
особливостям цієї категорії працівників.
У випадках,
передбачених
законодавством, роботодавець зобов'язаний
організувати
навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій.
Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час можливе лише за їх згодою та за
умови, що це не суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії.
58. Надання першої долікарської допомоги у разі теплового удару.
Тепловий удар — це гостре захворювання, спричинене порушенням терморегуляції організму за
тривалої дії високої температури. В результаті виникають порушення у роботі життєво важливих
систем організму. В нормальних умовах терморегуляція здійснюється виділенням поту, який,
випаровуючись, охолоджує поверхню тіла, розширенням капілярів шкіри, частим диханням, що сприяє
виведенню надлишку тепла.
Підвищення температури тіла за зовнішнього перегрівання відрізняється від підвищення
температури під час хвороби. В останньому випадку— це захисний процес, спричинений запаленням,
що відбувається під контролем центральної нервової системи. А розлади здоров'я, пов'язані з
перегріванням, зумовлені зовнішніми факторами, за яких організм не може охолодитися до необхідної
температури. Намагаючись самоохолодитися, організм виділяє більше поту, це, в свою чергу,
призводить до зневоднення, порушення водно-сольового балансу, зниження об'єму крові, яка, до речі,
змінює свій хімічний склад.
Першими ознаками такого захворювання є слабкість, стомленість. Далі виникають головний біль,
запаморочення, біль у ногах і спині. Потім спостерігаються нудота, блювання, шум у вухах, потемніння
в очах, задишка. Пульс підвищений. При подальшому розвитку хвороби шкіра обличчя набуває
синюшного відтінку, посилюється задишка, пульс слабшає і в деяких випадках може зникнути.
З'являються марення, галюцинації, судоми. Температура тіла підвищується до 40 °С і більше. За такого
стану починається швидкий розлад основних функціональних систем організму.
У цьому разі хворого потрібно винести із зони дії високої температури, зняти з нього верхній одяг,
покласти, трохи піднявши голову. На голову та ділянку серця помістити щось холодне, забезпечити
циркуляцію повітря. Шкіру можна протерти спиртом, оскільки він добре випаровується, і це ще більше
охолодить тіло. Можна накрити потерпілого мокрим простирадлом, дати йому понюхати нашатирного
спирту. Потерпілому необхідно пити багато підсоленої води. В усіх цих випадках потрібна
госпіталізація.
59. Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій
та інших нормативних актів Правилам дорожнього руху.
Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах,
вулицях та залізничних переїздах
При виконанні робіт в смузі відведення автомобільної дороги, вулиці та залізничного переїзду,
якщо це загрожує безпечному чи безперебійному руху транспорту і пішоходів, організації, що
відповідають за утримання автомобільної дороги, вулиці та залізничного переїзду, можуть закрити чи
обмежити рух на основі ордера, який видається відповідним дорожнім органом, а в містах — службою
місцевого державного органу виконавчої влади та місцевого самоврядування. У ордері викладаються
умови заборони або обмеження руху, порядок інформування про це учасників дорожнього руху, заходи
щодо безпеки дорожнього руху і строки проведення робіт.
Порушення цих вимог тягне за собою матеріальну відповідальність організацій, що виконують
роботи.
Обмеження або заборона руху без ордера можливі лише у випадках, пов’язаних із стихійними
явищами, а також з необхідністю виконання аварійних робіт, про що повідомляється місцевим органам
державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України.

Обмеження або заборона дорожнього руху під час проїзду окремих осіб, щодо яких здійснюється,
державна охорона
Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, пішоходів на окремих ділянках
вулиць, автомобільних доріг дозволяється під час проїзду автомобільним транспортом Президента
України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, а також глав іноземних держав,
парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які
перебувають в Україні з офіційним візитом.
Безпечний та безперешкодний проїзд автомобільного транспорту з особами, зазначеними в частині
першій цієї статті, забезпечується спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України, Управління державної охорони України шляхом введення тимчасового
обмеження або заборони руху інших учасників дорожнього руху за допомогою регулювання
дорожнього руху та з використанням спеціальних автомобілів або мотоциклів з розпізнавальним
пофарбуванням і написами встановленого зразка з увімкненими спеціальними світловими та, за
необхідності, звуковими сигналами.
Тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів, пішоходів на окремих ділянках
вулиць, автомобільних доріг встановлюється не раніше ніж за десять хвилин до та відміняються не
пізніше ніж через три хвилини після проїзду осіб, зазначених у частині першій цієї статті.
Під час проїзду автомобільного транспорту з особами, зазначеними в частині першій цієї статті,
дозволяється рух автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, оперативнорятувальних та інших аварійних служб, які виконують невідкладні службові завдання.
Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, пішоходів на окремих ділянках
вулиць, автомобільних доріг під час проїзду автомобільним транспортом інших осіб, крім зазначених у
частині першій цієї статті, забороняється.
Безперешкодний проїзд офіційних делегацій та осіб, щодо яких здійснюється супровід кортежем
(ескортом), забезпечується мобільним загоном мотоциклів або автомобілів.
Такий супровід здійснюється за відповідною технологією та в порядку, визначеному
Міністерством внутрішніх справ України і Управлінням державної охорони України.
(Закон доповнено статтею 26-1 згідно із Законом N 2249-IV від 16.12.2004)
60. Що таке біологічна безпека і біологічний захист?
Біологічна безпека - стан, при якому дія біологічних об'єктів або їх компонентів, речовин, з них
отриманих не викликають генетичних, біохімічних змін в організмі. Біологічна безпека пов'язана із
загальним станом довкілля, соціально-екологічним станом оточуючого природного середовища.
Традиційним проявом біологічної небезпеки є масові захворювання, епідемії, пандемії серед людей та
епізоотії серед тварин. В останній час, у зв'язку із станом довкілля хворіють не тільки люди, тварини,
але і рослини. Розробка методів захисту від біологічної небезпеки стала особливо актуальною тепер,
коли з'явилися методи синтезу генів, не існуючих в природі - штучні гени, методи перекомбінації
природних генів - генна інженерія.
Біологічний захист - захист від біологічних патогенних агентів, який включає: своєчасне
виявлення чинників біологічного зараження, визначення їх виду і масштабів ураження, а також
комплекс адміністративно-господарських, режимно- обмежувальних і протиепідемічних, медичних і
профілактичних заходів.
61. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.
Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни
За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких
заходів стягнення:
1) догана; 2) звільнення.
Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені й інші
дисциплінарні стягнення.
Стаття 147-1. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення
Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу
(обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.
На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими
актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами,
вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій цієї статті.Працівники, які займають виборні
посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених
законодавством.

Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення
Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом
безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи
часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у
відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення
проступку.
Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен
зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне
стягнення.
При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь
тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і
попередню роботу працівника.
Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.
62. Порядок проведення медичних оглядів працівників
Стаття 17. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій
Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення
попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами
праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб
віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен
забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними
закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення медичних
оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі
охорони здоров’я.
Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який
ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а
також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд
працівників:
 за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами
праці;
 за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові
обов’язки.
За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і
середній заробіток.
Коментар до ст. 17
Закон зобов'язує роботодавця за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті
на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на
важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у
професійному доборі.
Закон визначив вимогу щодо обов'язкового проведення роботодавцем за свої кошти, у разі
потреби, також і оздоровчих заходів, які визначаються відповідними закладами охорони здоров'я.
Слід звернути увагу також на те, що медичні огляди проводяться не будь-якими, а відповідними
закладами охорони здоров'я. Тобто тільки тими, які пройшли в установленому порядку процедуру
акредитації.
Звертається увага на те, що Законом України "Про охорону праці" регулюється обов'язковість
проведення медичних оглядів певних, а не всіх взагалі категорій працюючих.
Обов'язкові медичні огляди проводяться згідно з Положенням про медичний огляд працівників
певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 32 березня 1994
року № 45.
Цим Положенням встановлено єдиний порядок організації та проведення обов'язкових медичних
оглядів працівників певних категорій, обов'язки, права і відповідальність роботодавця, працівника і

закладу Міністерства охорони здоров'я України, перелік професій, працівники яких підлягають
медичному огляду.
63. Документи, що складаються в навчальному закладі, установі, підприємстві для
забезпечення пожежної безпеки.
Вимоги пожежної безпеки в закладі регламентуються «Правилами пожежної безпеки в Україні» та
галузевими Правилами пожежної безпеки в системі освіти, які затверджені наказом МОН України від
30.09.98 року №348/70.
Особливістю заходів забезпечення пожежної безпеки є наявність великої кількості дітей різного
віку, що в разі пожежі утруднює швидку і безпечну евакуацію.
Тому для уникнення пожеж та нещасних випадків у разі гасіння пожежі потрібно суворо
дотримуватись правил пожежної безпеки.
Заклад освіти перед початком навчального року має бути прийнятим відповідною комісією, до
складу якої включаються і працівники державної пожежної охорони, із складанням акта перевірки
закладу до нового навчального року.
Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти
несуть їх керівники
(директори). Вогневі та зварювальні роботи проводяться тільки з їх письмового дозволу.
Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
3. Загальні положення
3.6. Відповідальність за пожежну безпеку закладів, установ і організацій несуть їх керівники директори, завідуючі і уповноважені ними особи, які залежно від характеру порушень і наслідків
несуть адміністративну, кримінальну чи іншу відповідальність згідно з чинним законодавством.
3.7. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки керівних, педагогічних працівників і
спеціалістів проводиться один раз на три роки одночасно з перевіркою знань з питань безпеки
життєдіяльності (охорони праці). Порядок організації навчання визначається НАПБ Б.02.005-94.
3.8. Керівник закладу, установи, організації зобов'язаний:
 забезпечити виконання даних Правил і здійснювати контроль за дотриманням установленого
протипожежного режиму всіма учасниками навчально-виховного процесу, вживати заходів щодо
попередження пожежної небезпеки і усунення недоліків, що спричиняють пожежну небезпеку;
 забезпечити об'єкт первинними засобами пожежогасіння відповідно до норм, а також
пожежним обладнанням і установками автоматичного виявлення і гасіння пожеж;
 призначати відповідальних осіб за протипожежний стан усіх структурних підрозділів;
 організувати вивчення вимог пожежної безпеки цих Правил і проведення протипожежного
інструктажу з працівниками закладів, установ і організацій згідно з НАПБ Б.02.005-94, визначати
терміни, місце і порядок проведення інструктажу з пожежної безпеки, а також список посадових осіб,
на яких покладається його проведення. Особи, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і
перевірки знань з питань пожежної безпеки, до роботи не допускаються;
 у закладах і установах організовувати проведення навчання з вивчення правил пожежної
безпеки:
1 - у дошкільних і позашкільних закладах та установах у вигляді комплексу занять з охорони
життя і здоров'я дітей;
2 - у загальноосвітніх навчальних закладах у складі навчальної програми «Основи здоров'я»;
3 - у професійно-технічних, вищих закладах та закладах післядипломної освіти в складі
навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці»;
 організувати з числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців шкіл-інтернатів і
дитячих будинків (крім закладів для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку) дружини юних
пожежних; організувати в закладах і установах добровільну пожежну дружину (ДПД) відповідно до
НАПБ Б.02.004-94 та пожежно-технічну комісію відповідно до НАПБ Б.02.003-94;
 забезпечити розробку і затвердити план евакуації та порядок оповіщення людей, який
встановлює обов'язки і дії працівників закладів і установ на випадок виникнення пожежі (орієнтовний
план евакуації наведено в додатку 1, план евакуації та порядок евакуації повинні переглядатися
один раз на три роки з урахуванням умов, що постійно змінюються;
 проводити практичні заняття щодо відпрацювання планів евакуацій не рідше одного разу на
півріччя в закладах і установах (в установах сезонного типу - на початку кожної зміни);
 установити порядок огляду і закриття приміщень і будівель після закінчення занять і роботи
закладів і установ;

 під час розслідування нещасних випадків, що трапилися внаслідок пожежі в закладах установах
і організаціях, керуватися Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях та Положенням про організацію
охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах;
 здійснювати контроль за дотриманням пожежної безпеки орендними організаціями;
 забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, запропонованих органами
державного пожежного нагляду і органами державної виконавчої влади і прийнятих у межах їх
компетенції.
3.9. Відповідальність за пожежну безпеку структурних підрозділів закладів, установ і
організацій (факультети, кафедри, лабораторії, навчальні кабінети, цехи, склади, бібліотеки, архіви,
майстерні тощо) несуть їх керівники. Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та
експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних посадових
документах (функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо).
3.10. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) повинна бути розроблена
інструкція, в якій слід визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного
режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів
пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також вказати, кого з посадових осіб мають
викликати в нічний час у разі пожежі.
3.11. У закладах освіти з цілодобовим перебуванням учнів або вихованців черговий у вихідні та
святкові дні, а також у вечірні і нічні години зобов'язаний, заступаючи на чергування:
 перевірити наявність і стан засобів пожежогасіння, справність телефонного зв'язку, чергового
освітлення і пожежної сигналізації;
 пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки, тамбури, фойє, холи,
вестибюлі) не захаращено, а двері евакуаційних виходів у разі потреби можуть бути без перешкод
відчинені;
 у разі виявлення порушення протипожежного режиму і несправностей, внаслідок яких можливе
виникнення пожежі, вжити заходів щодо їх усунення, а в разі потреби повідомити керівника або
працівника, що його заміщує;
 мати списки (журнали обліку) учнів, вихованців та працівників, що перебувають у навчальному
закладі, знати місця їх розміщення;
 постійно мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів та воріт,
автомобільних в'їздів на територію закладу, а також ручний електричний ліхтар.
3.14. У будівлях і спорудах, які мають два і більше поверхів, в разі одночасного перебування на
поверсі понад 25 осіб мають бути розроблені й вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації
людей на випадок пожежі.
Для об'єктів із цілодобовим перебуванням учасників навчально-виховного процесу (дошкільні
заклади, інтернати, гуртожитки тощо) інструкції повинні передбачати два варіанти дій: у денний та
нічний час.
3.15. Згідно з НАПБ А.01.001-95 у кожному закладі, установі й організації повинні бути
встановлені відповідний протипожежний режим і порядок оповіщення людей про пожежу, з якими
потрібно ознайомити всіх.
5. 3. Первинні засоби пожежогасіння.
5.3.1. Усі будівлі та приміщення закладів, установ і організацій повинні бути забезпечені
первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та
стендами, пожежними відрами, діжками з водою, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям
(пожежними ломами, баграми, сокирами тощо) та засобами зв'язку.
5.3.2. Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у планах евакуації,
які розробляються згідно з ГОСТ 12.1.114-82. Зовнішнє оформлення і вказівні знаки для визначення
місць первинних засобів пожежогасіння мають відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026-76.
5.3.3. Ручні вогнегасники повинні розміщуватися згідно з вимогами ГОСТ 12.4.009-83:
 шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше як 1,5 м від рівня підлоги
до нижнього торця вогнегасника;
 шляхом установлення до пожежних шаф разом з пожежними кранами до спеціальних тумб або
на пожежні стенди.

На стендах або пожежних щитах рекомендується компактно розміщувати вогнегасники, пісок,
лопати, ломи, покривала вогнетривкі, списки добровільних пожежних дружин, інструкцію з правил
пожежної безпеки, написи з телефонами пожежної охорони і прізвища посадових осіб, відповідальних
за пожежну безпеку.
Стенди або пожежні щити слід установлювати в приміщеннях на видних і легкодоступних
місцях якомога ближче до виходу із приміщення.
5.3.4. Вогнегасники повинні встановлюватися таким чином, щоб можна було визначити тип
вогнегасника, прочитати на його корпусі інструкцію з користування, а також зручно було його зняти.
5.3.5. Вогнегасники мають розміщуватися у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх
пошкодження, попадання прямих сонячних променів та атмосферних опадів, безпосередню дію
опалювальних та нагрівальних приладів.
У разі розміщення вогнегасників не повинні погіршуватися умови евакуації людей.
5.3.10. Повсякденний контроль за зберіганням, вмістом і постійною готовністю до дії первинних
засобів пожежогасіння здійснюється особами, призначеними наказом керівника закладів, установ і
організацій.
Всі вогнегасники підлягають обліку в журналі встановленого зразка.
Пам′ятка вивчення стану пожежної безпеки в навчальному закладі
1. Пожежний гідрант (для забору води із зовнішнього водопроводу – перевірка 2 рази на рік
(весна , осінь), табличка ПГ з цифровим зазначенням відстані в метрах від покажчика до гідранта,
внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначення виду водогінної мережі (тупікова чи
кільцева). Контроль за працездатністю зовнішнього протипожежного водопостачання (випробування на
тиск та витрату води (складається акт) - 1раз на рік з представником пожежного нагляду).
3. Водойми (наявність та справний стан (справний, несправний), табличка ПВ з цифровим
зазначенням запасу води/м³ та кількістю пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановити на
майданчику).
4. Внутрішній пожежний кран (повинен бути укомплектований: 1-місце зберігання ключа; 2 –
пульт дистанційного пуску насоса-підвищувача; 3- пожежний кран; 4- пожежний рукав; 5- ствол; напис
на дверцятах – «ПК», порядковий номер крана, № виклику пожежної охорони; пожежний рукав,
складений в «гармошку» або подвійну скатку, приєднаний до крана та ствола; не рідше одного разу на 6
місяців підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність з реєстрацією результатів
перевірки в журналі обліку технічного обслуговування).
5. Пожежна насосна станція.
6. Наявність засобів пожежогасіння в закладі:
Пожежний щит (або стенд) (вогнегасник, пісок, лопата, лом, покривало вогнетривке, списки ДПД,
інструкція з пожежної безпеки, написи з телефонами пожежної охорони і прізвищами посадових осіб,
відповідальних за пожежну безпеку);
Ручні вогнегасники (повинні бути розташовані не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього
торця вогнегасника, на вогнегаснику напис із визначенням типу вогнегасника, на його корпусі інструкція з використання. По кількості:
- кабінет інформатики – на 100 м² – пінний – 10 л або порошковий 5 кг + вуглекислотний – 2 л , не
менше 2 штук на приміщення;
- кабінети підвищеної небезпеки, бібліотека – на 100 м² – пінний – 10 л або порошковий 5кг +
вуглекислотний -2 л, не менше 1 шт. на приміщення;
- спортивний зал, механічна майстерня, обідній, актовий зал - на 100м² – пінний - 10л або
порошковий 5кг, не менше 2 шт. на приміщення;
- класи, спальні – на 30 м погонних – один пінний – 10 л або порошковий 5 кг, не менше одного
на поверх).
7. Просочення антипіренами в закладі (перевірка на «загоряння»), наявність документації.
8. Блискавкозахист будівель, споруд та зовнішніх установок (РД-34.21.122-87).
9. Стан електрообладнання (ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі та
інша апаратура, заземлення, огорожа).
10. Опалення:(стан пічного опалення; очищення димоходів та печей від сажі; графік та журнал
очищення димоходів та печей).
11. Система вентиляції (перевірка перед початком нового навчального року).
12. ДПД (страхування) , пожежно-технічна комісія, ДЮП в закладі. 13.Заходи. 14. Інструкції з
пожежної безпеки та навчання.

15. Інше (утримання евакуаційних шляхів (світлова сигналізація); наказові та вказівні знаки
безпеки в коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках і дверях евакуаційних виходів;
обладнання засобами оповіщення людей про пожежу: внутрішня телефонна та радіотрансляційна
мережі; дзвінки та інші звукові сигнали).
64. Служби безпеки дорожнього руху в департаментах (управліннях) освіти і науки,
навчальному закладі. Основні завдання, функціональні обов’язки та права.
ПОЛОЖЕННЯ про службу безпеки дорожнього руху
1. Робота щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним
пригодам у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в
їх об'єднаннях, установах і організаціях, що мають транспортні засоби, ведеться залежно від
чисельності працівників, зайнятих експлуатацією цих засобів, відповідним структурним підрозділом службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань (далі - служба безпеки
дорожнього руху).
2. Служба безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої
влади підпорядковується безпосередньо їх керівникам або за рішенням керівника - одному з його
заступників. Служба безпеки дорожнього руху підприємства, об'єднань підприємств, установи,
організації підпорядковується безпосередньо їх керівникам.
Служба безпеки дорожнього руху прирівнюється до основних виробничо-технічних служб і в
своїй діяльності взаємодіє з відповідними підрозділами Державтоінспекції МВС та іншими органами,
діяльність яких пов'язана з безпекою дорожнього руху.
Особливості створення і функціонування служби безпеки дорожнього руху Збройних Сил та
інших військових формувань визначаються Міноборони та іншими центральними органами виконавчої
влади, які мають військові формування, або керівними органами військових формувань. ( Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1198 ( 1198-97-п ) від 03.11.97 )
3. Усі документи, що розробляються структурними підрозділами міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій погоджуються із
службою безпеки дорожнього руху з питань її повноважень.
4. Основними завданнями служби безпеки дорожнього руху є:
проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху;
здійснення контролю за додержанням працівниками вимог актів законодавства та інших
нормативних документів з безпеки дорожнього руху;
аналіз стану аварійності та фактів порушення вимог з безпеки дорожнього руху, розроблення
разом з відповідними структурними підрозділами заходів щодо запобігання їм і контроль за
проведенням цих заходів;
облік і подання в установленому порядку органам державної виконавчої влади і організаціям
звітної інформації про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки.
5. Відповідно до основних завдань служба безпеки дорожнього руху проводить таку роботу:
а) у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади:
здійснює методичне забезпечення діяльності, пов'язаної із запобіганням дорожньо-транспортним
пригодам, до яких причетні транспортні засоби підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, що
входять до їх сфери управління (далі підприємства й організації);
бере участь у розробленні державних і галузевих програм у сфері дорожнього руху та здійснює
контроль за їх виконанням;
організує проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з безпеки дорожнього
руху;
вживає заходів до вивчення працівниками відповідного міністерства, іншого центрального органу
державної виконавчої влади, підприємств й організацій актів законодавства, правил, норм і стандартів,
що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевірки одержаних знань;
забезпечує підвищення кваліфікації працівників служб безпеки дорожнього руху підприємств й
організацій, вивчення і поширення передового досвіду роботи в цьому напрямі, видає відповідні
інформаційно-пропагандистські матеріали;
дає суміжним підрозділам, а також службам безпеки дорожнього руху підприємств й організацій
обов'язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує
від них звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортним
пригодам;

проводить наради, семінари, конференції та конкурси щодо удосконалення роботи з питань
забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів;
перевіряє діяльність підприємств й організацій з безпеки дорожнього руху;
за розпорядженням керівника міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої
влади або його заступників організує та бере участь у службовому розслідуванні дорожньотранспортних пригод з тяжкими наслідками для виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в
установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції;
готує проекти законодавчих та інших нормативних актів, правила, стандарти і довідки з питань
безпеки дорожнього руху;
б) в об'єднаннях підприємств (у межах повноважень, передбачених установчими документами):
надає практичну та методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям, що входять до
їх складу (далі - підприємства) у вирішенні питань безпеки дорожнього руху;
розробляє та погоджує в установленому порядку документи, пов'язані із забезпеченням безпеки
дорожнього руху;
надає допомогу у впровадженні на підприємствах досягнень науки і техніки, позитивного досвіду
з безпеки дорожнього руху;
проводить наради, семінари, конференції, конкурси та інші заходи щодо удосконалення роботи з
питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів;
розробляє заходи, пов'язані із вивченням керівниками і фахівцями підприємств актів
законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевіркою
їх знань;
здійснює контроль за додержанням підприємствами правил, норм і стандартів, що стосуються
безпеки дорожнього руху;
дає суміжним підрозділам, а також службам безпеки дорожнього руху підприємств обов'язкові
для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти,
довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам;
за розпорядженням керівника об'єднання організує та бере участь у службовому розслідуванні
дорожньо-транспортних пригод для виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому
порядку відповідні матеріали і пропозиції;
з дозволу слідчого або прокурора бере участь в установленому порядку в огляді місць дорожньотранспортних пригод і причетних до них транспортних засобів підприємств, а також у відтворенні
обставин цих пригод;
бере участь у роботі комісій з обстеження автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів на
маршрутах роботи транспортних засобів підприємств;
готує пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху, а також закриття руху
транспортних засобів підприємств на автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні
недоліків, що загрожують безпеці дорожнього руху;
розробляє і узагальнює пропозиції щодо включення заходів з безпеки дорожнього руху до плану
науково-дослідних робіт;
щомісячно звіряє у відповідних територіальних органах Державтоінспекції відомості про
дорожньо-транспортні пригоди, до яких причетні транспортні засоби підприємств, і порушення Правил
дорожнього руху водіями підприємств;
в) на підприємствах, в установах та організаціях (далі - підприємства):
організує вивчення працівниками підприємства актів законодавства, правил, норм і стандартів, що
стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевірку їх знань;
організує вивчення та впровадження наукових розробок і позитивного досвіду з безпеки
дорожнього руху;
бере участь у роботі атестаційної та кваліфікаційної комісій;
організує і проводить інструктажі для водіїв з безпеки дорожнього руху;
забезпечує постійне функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху, інформує
працівників про стан аварійності, причини і обставини виникнення дорожньо-транспортних пригод,
порушення Правил дорожнього руху;
забезпечує роботу спецмедпунктів і разом з відділом кадрів контроль за періодичним медичним
оглядом водіїв;
організує стажування водіїв і контроль за роботою транспортних засобів, додержанням ними
режиму праці і відпочинку, вимог Правил дор. руху;

дає суміжним підрозділам обов'язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки
дорожнього руху та одержує від них звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо
запобігання дорожньо-транспортним пригодам;
щорічно перевіряє роботу всіх служб і підрозділів підприємства, діяльність яких пов'язана з
експлуатацією транспортних засобів, щодо виконання ними вимог нормативних документів з безпеки
дорожнього руху;
проводить службове розслідування дорожньо-транспортних пригод, вчинених з участю водіїв
підприємства для виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому порядку
відповідні матеріали і пропозиції;
з дозволу слідчого або прокурора бере участь в установленому порядку в огляді місць дорожньотранспортних пригод і причетних до них транспортних засобів підприємства, а також у відтворенні
обставин цих пригод;
бере участь у роботі комісій з обстеження автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів на
маршрутах роботи транспортних засобів підприємства;
готує для відповідних органів державної виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення
організації та умов дорожнього руху, а також закриття руху транспортних засобів підприємства на
автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні недоліків, що загрожують безпеці
дорожнього руху;
щомісячно звіряє у місцевих органах Державтоінспекції відомості про дорожньо-транспортні
пригоди, до яких причетні транспортні засоби підприємства, і порушення Правил дорожнього руху
водіями підприємства.
6. Служба безпеки дорожнього руху має право:
вимагати від посадових осіб відповідного рівня і водіїв письмових пояснень та інших матеріалів
щодо порушення правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху;
забороняти експлуатацію транспортних засобів, якщо їх технічний стан загрожує безпеці
дорожнього руху, життю та здоров'ю людей;
робити в дорожніх (маршрутних) листах записи про порушення водіями Правил дорожнього руху;
складати висновки за проектами документів, підготовлених іншими підрозділами, в частині, що
стосується безпеки дорожнього руху;
з дозволу керівництва відповідного структурного підрозділу залучати фахівців до проведення
службового розслідування дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних з безпекою дорожнього руху;
представляти інтереси підприємств, їх об'єднань, установ і організацій у міністерствах, інших
центральних та місцевих органах державної виконавчої влади з питань безпеки дорожнього руху;
вносити пропозиції керівництву про заохочення, а також притягнення до відповідальності
працівників за невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху.
65. Що таке генетично модифіковані продукти, чим вони небезпечні?
Генетично модифікована продукти — це продукти харчування, отримані з генетично
модифікованих організмів (рослин, тварин і мікроорганізмів).
Основні ризики використання ГМО на сьогодні:
Агротехнічні ризики. Практичне використання методів генної інженерії (ГІ) є найпоширенішим у
сільськогосподарському рослинництві. Серед ГМ-рослин, які вирощуються широко вирощують у світі соя, кукурудза, бавовник і ріпак. У деяких країнах дозволено вирощувати трансгенні помідори,
картоплю, рис, кабачок. Експерименти проводять на соняшнику, цукровому буряку, тютюні, винограді,
плодових деревах тощо.
Сьогодні дуже поширеними є трансгени, стійкі до гербіцидів, шкідників і вірусів.
Стійкість до вірусів рослина набуває завдяки вбудованому гену, взятому з того ж самого вірусу.
Примітка: вчені припускають, що вбудовані гени можуть комбінуватись з генами інших вірусів,
що природним шляхом заражають рослини. Не виключено, що такі генетичні комбінації
зумовлюватимуть появу нових і навіть небезпечніших вірусів.
Екологічні ризики. Найважливіший екологічний аспект застосування ГМО та їх вплив на
біорізноманіття. Генна інженерія вміє програмувати нездатність трансгенного організму до
репродукції - така технологія називається «термінатор». Проте контролювати поширення ГМ-рослин
досить важко. Потрапивши в навколишнє середовище, вони можуть стати джерелом так званого
генетичного забруднення, витісняючи ендемічні та автохтонні для певної місцевості види. Рослини, які
були модифіковані як стійкі до гербіцидів і пестицидів, можуть передавати свої нові властивості диким
родичам. Це може призвести до появи «супер бур'янів». Пилок рослин за допомогою вітру, птахів і

комах може переноситися на великі відстані, запліднюючи рослини близьких видів і передаючи їм свій
генетичний матеріал (горизонтальне перенесення генів). ГМ-матеріал (часто це токсин, небезпечний для
багатьох живих організмів) потрапляє у ґрунт і споживається тваринами і рослинами. Відомо, що деякі
ГМ-культури отруйні не лише для «своїх» шкідників, а й для інших комах. Згідно з даними незалежних
експертів, ГМ-культури виділяють у 1020 разів більше токсинів, ніж звичайні організми. До того ж,
комахи-шкідники, швидше за все, почнуть адаптуватися перед загрозою вимирання. Не виключено, що
ГМ-рослини будуть поступово впливати на видовий склад і чисельність ґрунтових бактерій і вірусів, а
також тварин, що водяться в регіоні. Математична модель поведінки ГМО-популяції в природних
умовах передбачає два етапи: витіснення вихідної форми, а потім вимирання і самого трансгенного
угруповання під тиском стабілізуючого добору.
Медичні ризики. Дуже важливе питання - як вживання ГМО впливатиме на здоров'я людей. У ході
досліджень було встановлено, що у пацюків, які живилися трансгенною картоплею, почав знижуватись
імунітет. А після споживання ГМ- томатів у тварин були знайдені порушення тканин шлунку. У них
також зменшився об'єм мозку, почались патології печінки, селезінки, кишкового тракту тощо.
Споживання цієї їжі може спричинювати у людей зміни обміну речовин, складу крові, десенсибілізацію
до певних препаратів.
Перенесення деяких генетичних ділянок коду в нові культури може також стати джерелом
алергійних реакцій у людей, які раніше на цей продукт такої реакції не мали. Загальновідомий приклад
перенесення генів бразильського горіха в сою (для збільшення вмісту білку), що зробило її небезпечною
для людей, які мали раніше алергію на горіхи.
Можливими є негативні наслідки через виникнення стійкості до антибіотиків - єдиної дієвої зброї,
яку застосовує людина для боротьби з інфекціями. Річ у тім, що в процесі перенесення ГМ-матеріалу
біологам необхідно виділити клітини, в які цей матеріал потрапив. Для цього разом з геном, який
переносять, часто спеціально вводять так званий «ген-маркер», який легко ідентифікувати. У більшості
випадків ним є ген стійкості до антибіотика. Примітка: по-перше, використання ГМ- продуктів з такими
«маркерами» може знизити ефективність антибіотиків у боротьбі з хворобою, якщо їх приймають разом
з їжею. По-друге, використання генів, стійких до антибіотиків, може призвести до того, що
хвороботворні бактерії самі набудуть стійкість до антибіотиків. Маніпуляції з генами здатні
збільшувати вміст природних рослинних токсинів в їжі або створити зовсім нові токсини. У 1989 році
генно-інженерна модифікація амінокислоти L-триптофану, звичайного компонента раціону, спричинила
смерть 37 американців і зробила ще 5000 осіб інвалідами.
За останніми даними британських вчених, експериментально доведено, що ДНК трансгенів
запозичуються бактеріями мікрофлори кишечника людини (вертикальне перенесення генів). Практично
всі тестування та дослідження ГМО і ГМ-продукції були короткостроковими - негативний вплив їх
може проявитись через тривалий час або позначитись на нащадках [21].
Харчові алергії, що можуть бути пов'язані з ГМО:
Одним з можливих ризиків вживання генетично модифікованої їжі розглядається її потенційна
алергенність. Коли новий ген вбудовують в геном рослини, то кінцевим результатом є синтез в рослині
нового білка, який може бути новим в дієті. Через це ми не можемо визначити алергенність продукту,
базуючись на минулому досвіді. Теоретично, кожний протеїн може потенційно бути тригером
алергійної реакції, якщо на його поверхні є специфічні місця зв'язку до ^Е антитіл. Антитіла, які
специфічні для конкретного антигену, виробляються в організмі індивідууму, чутливого до алергену.
Чутливість до алергенів часто залежить від генетичної схильності. Розрахування алергійного потенціалу
не можна зробити зі 100%-ною впевненістю. Нові потенційні алергени формуються також у сортах
конвенційної селекції, але відслідкувати подібні алергени дуже важко, крім того, процедура допуску
конвенційних сортів аналізу на алергенність не передбачається.
Для чого використовується генетична модифікація. Генетична модифікація дозволяє отримувати
рослини, тварин та мікроорганізми, зокрема бактерії, зі специфічними властивостями, що дуже важко
досягти традиційними методами. Крім того, вона дає змогу переносити гени з одного виду до іншого,
для отримання певних ознак, чого взагалі неможливо добитися шляхом традиційної селекції.
Однак, якщо традиційні методи включають змішування тисяч генів, то генетична модифікація
дозволяє додавати один, окремий ген або невелику кількість генів до генетичної структури рослини чи
тварини, і це тягне за собою ті чи інші зміни. За допомогою генетичної модифікації, гени можна
„ввімкнути” чи „вимкнути”, міняючи у такий спосіб процес розвитку рослини чи тварини.
В свою чергу, генетичну модифікацію можна використовувати для зменшення кількості внесення
пестицидів - відповідні зміни ДНК рослини збільшать її опір шкідникам, певним сільськогосподарським

культурам.
З іншого боку, генетична модифікація використовується для того, аби зміцнити імунітет рослини
до вірусів або поліпшити її поживну цінність. Це стосується передусім, тварин, яких вирощують задля
м'яса, генетична модифікація може потенційно підвищити такі показники, як швидкість росту та
кінцевий розмір тварини.
66. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.
Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці
Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України
Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці,
запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.
Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:
 пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення
належних, безпечних і здорових умов праці;
 підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за
станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та
нешкідливих умов праці;
 комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих,
регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;
 соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької
діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;
 адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я та
психологічного стану;
 використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні
заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання
яких не суперечить законодавству;
 інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення
кваліфікації працівників з питань охорони праці;
 забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об’єднань
громадян, що розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також
співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками),
між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному
рівнях;
 використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки
праці на основі міжнародного співробітництва.
Коментар до ст. 4
У цієї статті визначено ставлення держави (державних органів) до питань охорони праці
працюючих. Пріоритет життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення
належних, безпечних і здорових умов праці залишається першочерговим.
Використаний новий принцип державної політики, а саме: підвищення рівня промислової безпеки
шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а
також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці.
З'явився і новий напрям роботи в Міністерстві охорони здоров'я України — адаптація трудових
процесів до можливостей працівника. Опрацьовуються підходи щодо розробки нових технологій.
67. Колективні та індивідуальні засоби захисту
Колективні засоби захисту (види, способи застосування)
Засоби колективного захисту - засоби захисту, конструктивно і функціонально пов'язані з
виробничим процесом, виробничим обладнанням, приміщенням, будинком, спорудою, виробничим
майданчиком.
У залежності від призначення бувають:
- Засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць, локалізації
шкідливих факторів, опалення, вентиляції;

- Засоби нормалізації освітлення приміщень та робочих місць (джерела світла, освітлювальні
прилади і т.д.);
- Засоби захисту від іонізуючих випромінювань (огороджувальні, герметизуючі пристрої, знаки
безпеки і т.д.);
- Засоби захисту від інфрачервоних випромінювань (огороджувальні; герметизуючі,
теплоізолюючі пристрою і т.д.);
- Засоби захисту від ультрафіолетових і електромагнітних випромінювань (огороджувальні, для
вентиляції повітря, дистанційного керування і т.д.);
- Засоби захисту від лазерного випромінювання (огородження, знаки безпеки);
- Засоби захисту від шуму й ультразвуку (огородження, глушники шуму);
- Засоби захисту від вібрації (виброизолирующие, виброгасящие, вібропоглинаючі пристрою і
т.д.);
- Засоби захисту від ураження електрострумом (огорожі, сигналізація, ізолюючі пристрої,
заземлення, занулення і т.д.);
- Засоби захисту від високих і низьких температур (огорожі, термоизолирующие пристрої, обігрів
та охолодження);
- Засоби захисту від дії механічних факторів (огородження, запобіжні та гальмівні засоби, знаки
безпеки);
- Засоби захисту від дії хімічних чинників (пристрої для герметизації, вентиляції та очищення
повітря, дистанційного керування і т.д.).
- Засоби захисту від впливу біологічних факторів (огородження, вентиляція, знаки безпеки і т.д.)
Колективні засоби захисту поділяються на: огороджувальні, запобіжні, гальмові пристрої,
пристрої автоматичного контролю і сигналізації, дистанційного управління, знаки безпеки.
Огороджувальні пристрої призначені для запобігання випадкового потрапляння людини в
небезпечну зону. Застосовуються для ізоляції рухомих частин машин, зон обробки верстатів, пресів,
ударних елементів машин від робочої зони. Пристрої поділяються на стаціонарні, рухомі та переносні.
Запобіжні пристрої використовують для автоматичного відключення машин і устаткування при
відхиленні від нормального режиму роботи або при потраплянні людини в небезпечну зону. Ці пристрої
можуть бути блокуючими і обмежувальними. Блокуючі пристрої за принципом дії бувають:
електромеханічні, фотоелектричні, електромагнітні, радіаційні, механічні.
Широко використовуються гальмівні пристрої, які можна підрозділити на колодкові, дискові,
конічні і клинові. Найчастіше використовують колодкові і дискові гальма. Гальмівні системи можуть
бути ручні, ножні, напівавтоматичні і автоматичні.
Для забезпечення безпечної та надійної роботи обладнання дуже важливі інформаційні,
попереджуючі, аварійні пристрої автоматичного контролю і сигналізації. Пристрої контролю - це
прилади для вимірювання тиску, температури, статичних і динамічних навантажень, що характеризують
роботу машин і обладнання. Системи сигналізації бувають: звуковими, світловими, колірними,
знаковими, комбінованими.
Для захисту від ураження електричним струмом застосовуються різні технічні заходи. Це - малі
напруги; електричне розділення мережі; контроль і профілактика пошкодження ізоляції; захист від
випадкового дотику до струмоведучих частин; захисне заземлення; захисне відключення; індивідуальні
засоби захисту.
Індивідуальні засоби захисту
Засоби індивідуального захисту - кошти, які використовуються працівниками для захисту від
шкідливих і небезпечних факторів виробничого процесу, а також для захисту від забруднення. ЗІЗ
застосовуються в тих випадках, коли безпека виконання робіт не може бути повністю забезпечена
організацією виробництва, конструкцією обладнання, засобами колективного захисту.
Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту має відповідати Типовими
галузевими нормами безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту, затв. постановою Мінпраці Росії від 25.12.97 № 66. [2]
У залежності від призначення виділяють:
- Ізолюючі костюми - пневмокостюми; гідроізолюючі костюми; скафандри;
- Засоби захисту органів дихання - протигази; респіратори; пневмошоломи; пневмомаскі;
- Спеціальний одяг - комбінезони, напівкомбінезони; куртки; брюки; костюми; халати; плащі;
кожушки, кожухи; фартухи; жилети; нарукавники.

- Спеціальне взуття - чоботи, ботфорти, півчобітки, черевики, напівчеревики, туфлі, калоші, боти,
бахіли;
- Засоби захисту рук - рукавиці, рукавички;
- Засоби захисту голови - каски; шоломи, підшоломники; шапки, берети, капелюхи;
- Засоби захисту особи - захисні маски, захисні щитки;
- Засоби захисту органів слуху - протишумові шоломи; навушники; вкладиші;
- Засоби захисту очей - захисні окуляри;
- Запобіжні пристосування - пояси запобіжні; діелектричні килимки; ручні захвати; маніпулятори;
наколінники, налокітники, наплечники;
- Захисні, дерматологічні засоби - миючі засоби; пасти; креми; мазі.
Використання ЗІЗ повинно забезпечувати максимальну безпеку, а незручності, пов'язані з їх
застосуванням, повинні бути зведені до мінімуму.
68. Види шляхів евакуації людей з будівель і споруд. Евакуаційні виходи. Організація та
порядок проведення навчання з евакуації людей.
Своєчасна евакуація людей із будівель і приміщень при виникненні пожежі с першочерговим
завданням і його успішне здійснення має бути забезпечене під час проектування і реконструкції
будівель та споруд. Однією з основних вимог пожежної безпеки є побудова в будівлях необхідної
кількості виходів, виїздів для евакуації людей і матеріальних цінностей. Тому при проектуванні
будинків слід враховувати можливу необхідність евакуації людей. Безпека евакуації досягається тоді,
коли тривалість евакуації людей з окремих приміщень і будинку в цілому менша критичної тривалості
пожежі, яка становить небезпеку для людини
Для забезпечення безпечної евакуації людей повинні передбачатися заходи, спрямовані на:
69. створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей у разі виникнення
пожежі;
70. захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі.
Вимоги до евакуаційних шляхів і виходів
Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і в разі
виникнення надзвичайної ситуації забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають
у приміщеннях будівель та споруд.
Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й
планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації,
їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.
У разі розміщення технологічного, експозиційного та іншого обладнання в приміщеннях повинні
бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації відповідно до
будівельних норм.
У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно розміщати (дозволяється
перебування) не більше 50 осіб.
Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень).
Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення в разі одночасного
перебування в ньому не більше 15 чоловік, а також у санвузлах, з балконів, лоджій, площадок зовнішніх
евакуаційних сходів (за винятком дверей, що ведуть у повітряну зону незадимлюваної сходової клітки).
При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на
внутрішні запори, які легко відмикаються.
Килими, килимові доріжки й інші покриття підлоги у приміщеннях з масовим перебуванням
людей повинні надійно кріпитися до підлоги і бути малонебезпечними щодо токсичності продуктів
горіння, а також мати помірну димоутворюючу здатність (за ГОСТ 12.1.044-89).
Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі з поручнями, котрі не повинні
зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових маршів і площадок.
Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації
мають бути забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил
улаштування електроустановок. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням
сутінків у разі перебування в будівлі людей.
Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно освітлюватися
електричним світлом (у разі наявності людей).
У готелях, театрально-видовищних, лікувальних закладах, приміщеннях інших громадських і
допоміжних будівель, де можуть перебувати одночасно більше 100 осіб, у виробничих приміщеннях без

природного освітлення за наявності більше 50 працюючих (або якщо площа перевищує 150 м ), а також
в інших випадках, зазначених у нормативних документах, евакуаційні виходи повинні бути позначені
світловими покажчиками з написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні, підключеними до
джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на нього
автоматично в разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення.
Світлові покажчики "Вихід" повинні постійно бути справними. У глядачевих, виставочних та
інших подібних приміщеннях (залах) їх слід вмикати на весь час перебування людей (проведення
заходу).
На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будівель, де у вечірній та нічний
час можливе масове перебування людей (театри, кінотеатри, готелі, гуртожитки, ресторани, лікарні,
інтернати, дитячі дошкільні заклади та ін.), повинен мати електричні ліхтарі. Кількість ліхтарів
визначається адміністрацією, виходячи з особливостей об'єкта, наявності чергового персоналу, кількості
людей у будівлі (але не менше одного ліхтаря на кожного працівника, який чергує на об'єкті у вечірній
або нічний час).
Не допускається:
- влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері, такі
двері, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;
- захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші і площадки, вестибюлі, холи,
тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони
не зменшують нормативну ширину;
- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко
відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель;
- застосовувати на шляхах евакуації (крім будівель V ступеня вогнестійкості) горючі матеріали для
облицювання стін і стель, а також сходів та сходових площадок;
- розташовувати у тамбурах виходів, за винятком квартир та індивідуальних житлових будинків,
гардероби, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у тому числі
тимчасового, будь-якого інвентаря та матеріалу;
- захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, люки на балконах і лоджіях,
переходи в суміжні секції та виходи на зовнішні евакуаційні драбини;
- знімати встановлені на балконах (лоджіях) драбини;
- влаштовувати у сходових клітках приміщення будь-якого призначення, у т.ч. кіоски, ларки, а
також виходи з вантажних ліфтів (підйомників), прокладати промислові газопроводи, трубопроводи з
ЛЗР та ГР, повітроводи;
- влаштовувати в загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних
комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші
сторонні предмети;
- розташовувати в ліфтових холах комори, кіоски, ларки і т.ін.;
- робити засклення або закладання жалюзі і отворів повітряних зон у незадимлюваних сходових
клітках;
- знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;
- знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо, а
також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні;
- розвішувати у сходових клітках на стінах стенди, панно тощо.
Проведення евакуації з приміщення і будівель
Проведення організованої евакуації з виробничих та інших приміщень і будівель, запобігання
проявам паніки і недопущення загибелі людей забезпечується шляхом:
планування евакуації людей (складання плану евакуації з приміщення);
визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно небезпечних зон;
організації оповіщення керівників підприємств і людей про початок евакуації;
організації управління евакуацією;
навчання населення діям під час проведення евакуації.
Евакуація населення з будівель і приміщень проводиться способом, який передбачає організоване
виведення основної частини людей із секторів надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру через усі можливі виходи пішим ходом по заздалегідь розроблених маршрутах.
Евакуація людей з приміщень навчального закладу при виникненні пожежі чи іншої надзвичайної
події.

Евакуація людей з приміщень відбувається за наявністю таких основних факторів:
• температура повітряного середовища сягає 60-70 градусів;
• різко знижується концентрація кисню у приміщенні;
• виникає задимленість приміщення.
У сучасних будівлях, згідно з правилами пожежної безпеки передбачені запасні входи та виходи,
коридори, сходи, фойє, проходи тощо. Вони можуть займати значну площу — до 30 % від загальної
площі. Якщо пожежа виникла у навчальному кабінеті, необхідно, у першу чергу, відключити
електромережу. Зазвичай, кабінети фізики, інформатики обладнані окремим вимикачем, який
розташований у легкодоступному місці (біля дверей), щоб кожний, хто знаходиться в приміщенні мав
можливість його відключити. У разі виникнення пожежі передбачений вимушений рух людей за
напрямками, які зазначені в плані евакуації. Проводиться евакуація під керівництвом людей, котрі
навчені діям у разі виникнення пожежі. При цьому рух їх здійснюється практично одночасно і має чітку
спрямованість — усі прямують до виходів з приміщення. Психологія індивідуальної поведінки людини
при рятуванні від пожежі викликана в основному страхом за своє життя.. Прагнення людини
якнайшвидше вийти з небезпечної зони зрозуміле — рятування життя. При таких випадках можливе
навіювання небезпеки. Воно можливе через перебільшення, небезпеки, сприймання її без відповідного
аналізу та схильність до наслідування дій інших. Це може викликати паніку. Паніка може проявлятися
або у вигляді ступору (завмирання, нерухомості, нездатності до дій), або у вигляді фуги (хаотичні
кидання, нецілеспрямований біг), прийняття рішень будь-яку ціну врятувати своє життя. Така поведінка
може передаватися іншим людям, і тоді виникає загальна паніка. Усі, хто працює та навчається у
навчальному закладі, живе у багатоповерховому сучасному будинку, повинні знати шляхи евакуації та
особливості евакуаційних виходів. Евакуаційними виходами називаються виходи, які безпосередньо
ведуть із приміщень через коридор, сходи, сусіднє приміщення. Коридори і сходи — це основні шляхи
евакуації. Основні та запасні виходи з приміщень позначають квадратом зеленого кольору з білою
обвідкою за контуром з написом "Вихід". Також може бути символічне зображення людини чорного
кольору, що біжить. План евакуації складається з двох частин: графічної (малюнка) і текстової
(пояснення до плану). Якщо будівля багатоповерхова,план евакуації складається для кожного поверху.
Приміщення нумеруються і в першу чергу позначаються стрілками шляхи евакуації людей, двері
показують відчиненими. Маршрути руху зображають суцільними лініями зі стрілками зеленого
кольору, а маршрути до запасних виходів пунктирними зеленого кольору. На евакуаційному плані
позначають місця приладів пожежегасіння. За цим планом проводяться навчання учнів, учителів та всіх
працюючих у школі.
1. Розмітка дорожня та їх характеристика. Види перехресть, порядок руху.
1. Горизонтальна розмітка. Лінії горизонтальної розмітки мають білий колір. Жовтий колір мають
лінії 1.4, 1.10, 1.17, а також 1.2, якщо нею позначаються межі смуги для руху маршрутних транспортних
засобів. Горизонтальна розмітка має таке значення:
1.1 (вузька суцільна лінія) - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків і позначає межі
смуг руху на дорогах; позначає межі проїзної частини, на які в'їзд заборонено; позначає межі місць
стоянки транспортних засобів і край проїзної частини доріг, не віднесених за умовами руху до
автомагістралей;
1.2 (широка суцільна лінія) - позначає край проїзної частини на автомагістралях або межі смуги
для руху маршрутних транспортних засобів. У місцях, де на смугу маршрутних транспортних засобів
дозволено заїзд іншим транспортним засобам, ця лінія може бути переривчастою;
1.3 - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше
смуг руху;
1.4 - позначає місця, де заборонено зупинку та стоянку транспортних засобів. Застосовується
самостійно або в поєднанні із знаком 3.34
і наноситься біля краю проїзної частини або по верху
бордюру;
1.5 - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають дві або три смуги;
позначає межі смуг руху, за наявності двох і більше смуг, призначених для руху в одному напрямку;
1.6 (лінія наближення - переривчаста лінія, в якій довжина штрихів утричі перевищує проміжки
між ними) - попереджає про наближення до розмітки 1.1 або 1.11, яка поділяє транспортні потоки
протилежних або попутних напрямків;

1.7 (переривчаста лінія з короткими штрихами і рівними їм проміжками) - позначає смуги руху, а
також напрямок головної дороги в межах перехрестя;
1.8 (широка переривчаста лінія) - позначає межу між смугою розгону або гальмування і основною
смугою проїзної частини (на перехрестях, перехрещеннях доріг на різних рівнях, у зоні автобусних
зупинок тощо);
1.9 - позначає межі смуг руху, на яких здійснюється реверсивне регулювання; поділяє транспортні
потоки протилежних напрямків (при вимкнених реверсивних світлофорах) на дорогах, де здійснюється
реверсивне регулювання;
1.10 - позначає місця, де заборонено стоянку. Застосовується самостійно або в сполученні із
знаком 3.35
і наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру;
1.11 - поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків на ділянках доріг, де
перестроювання дозволено лише з однієї смуги; позначає місця, призначені для розвороту, в'їзду і
виїзду з майданчиків для стоянки тощо, де рух дозволено лише в один бік;
1.12 (стоп-лінія) - вказує місце, де водій повинен зупинитися за наявності знака 2.2
або при
сигналі світлофора чи регулювальника, що забороняє рух;
1.13 - указує місце, де водій повинен у разі потреби зупинитися і дати дорогу транспортним
засобам, що рухаються по перехрещуваній дорозі;
1.14.1, 1.14.2 ("зебра") - позначає нерегульований пішохідний перехід; стрілки розмітки 1.14.2
указують напрямок руху для пішоходів;
1.14.3 - позначає пішохідний перехід, де рух регулюється світлофором;
1.15 - позначає місце, де велосипедна доріжка перетинає проїзну частину;
1.16.1-1.16.3 - позначає напрямні острівці в місцях поділу, розгалуження або злиття транспортних
потоків;
1.17 - позначає зупинки маршрутних транспортних засобів і таксі;
1.18 - указує дозволені на перехресті напрямки руху по смугах. Застосовується самостійно або в
поєднанні із знаками 5.16
, 5.18
розмітка із зображенням тупика наноситься для
зазначення того, що поворот на найближчу проїзну частину заборонено; розмітка, яка дозволяє поворот
ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот;
1.19 - попереджає про наближення до звуження проїзної частини (ділянки, де зменшується
кількість смуг руху в даному напрямку) або до лінії розмітки 1.1 чи 1.11, яка поділяє транспортні
потоки протилежних напрямків. У першому випадку може застосовуватися в поєднанні із
знаками 1.5.1
, 1.5.2
, 1.5.3
;
1.20 - попереджає про наближення до розмітки 1.13;
1.21 (напис "СТОП") - попереджає про наближення до розмітки 1.12, коли вона застосовується в

поєднанні із знаком 2.2
;
1.22 - указує номер дороги (маршруту);
1.23 - позначає смугу, призначену для руху лише маршрутних транспортних засобів.
Лінії 1.1 і 1.3 перетинати забороняється. Якщо лінією 1.1 позначено місце стоянки або край проїзної
частини, суміжний з узбіччям, цю лінію перетинати дозволяється. Як виняток, за умови забезпечення
безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати лінію 1.1 для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри
якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону
поодиноких транспортних засобів, що рухаються із швидкістю менше 30 км/год. Лінію 1.2 дозволяється
перетинати в разі вимушеної зупинки, якщо цією лінією позначено край проїзної частини, суміжний з
узбіччям. Лінії 1.5-1.8 перетинати дозволяється з будь-якого боку. На ділянці дороги між реверсивними
світлофорами лінію 1.9 дозволяється перетинати, якщо вона розташована праворуч від водія.
При ввімкнених сигналах зеленого кольору у реверсивних світлофорах лінію 1.9 дозволяється
перетинати з будь-якого боку, якщо вона поділяє смуги, по яких рух дозволено в одному напрямку. У

разі вимкнення реверсивних світлофорів водій повинен негайно перестроїтися праворуч за лінію
розмітки 1.9. Лінію 1.9, що знаходиться ліворуч, при вимкнених реверсивних світлофорах перетинати
забороняється. Лінію 1.11 дозволяється перетинати тільки з боку її переривчастої частини, а з боку
суцільної - лише по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди.
2. Вертикальна розмітка. Вертикальна розмітка позначає:
2.1 - елементи дорожніх споруд (опор мостів, шляхопроводів, торцевих частин парапетів та ін.);
2.2 - нижній край прогінної будови тунелів, мостів і шляхопроводів;
2.3 - круглі тумби, встановлювані на розділювальних смугах або острівцях безпеки;
2.4 - напрямні стовпчики, надовби, опори огороджень тощо;
2.5 - бокові поверхні огороджень доріг на заокругленнях малого радіуса, крутих спусках, інших
небезпечних ділянках;
2.6 - бокові поверхні огороджень на інших ділянках;
2.7 - бордюри на небезпечних ділянках і підвищені острівці безпеки.
Види перехресть:
1. Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника,
вважається
регульованим.
На
такому
перехресті
знаки
пріоритету
не
діють.
У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору та
відсутності регулювальника перехрестя вважається нерегульованим і водії повинні керуватись
правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехресті знаками пріоритету.
2. На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч,
повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також
велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.
3. У разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються по
перехрещуваній дорозі, водій повинен зупинити транспортний засіб перед дорожньою
розміткою 1.12(стоп-лінією) або 1.13, світлофором так, щоб бачити його сигнали, а якщо вони відсутні перед краєм перехрещуваної проїзної частини, не створюючи перешкод для руху пішоходів.
4. Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що
дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить
перешкоду
для
руху
інших
транспортних
засобів
і
пішоходів.
Регульовані перехрестя
5. У разі подання сигналу регулювальником або ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух,
водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також
пішоходам, які закінчують перехід.
6. Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій
нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також
транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч.
Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.
7. Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух
трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його
руху.
8. Водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно із сигналом світлофора, що
дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді.
Проте, якщо на перехрестях перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка 1.12 (стоплінія) (див. додаток 2) або дорожній знак 5.62
він повинен керуватися сигналами
кожного світлофора.
9. Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або
червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших
напрямків.
10. На перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває
на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, ввімкнута
в додатковій секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди
транспортним засобам, що рухаються за ним по тій само смузі.
Нерегульовані перехрестя

11. На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній
дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення
проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху.
12. На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати
дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч. Цим правилом повинні керуватися між
собою і водії трамваїв.На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку
його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до
нього по рівнозначній дорозі.
13. Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний
дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по
рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Цим правилом повинні керуватися між
собою і водії трамваїв.
14. Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, водії транспортних засобів, які
рухаються по ній, повинні керуватися між собою правилами проїзду перехресть рівнозначних доріг.
Цим правилом повинні керуватися між собою і водії, які рухаються по другорядних дорогах.
15. Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі (темна пора доби, грязь, сніг тощо), а
знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі.
Порядок руху:
1. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен
переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.
2. Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших
прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і
транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги - велосипедистам і пішоходам,
напрямок руху яких він перетинає.
3. У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в
попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. За одночасного перестроювання
транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати
дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч.
4. Перед поворотом праворуч, ліворуч або розворотом водій має завчасно зайняти відповідне
крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли
здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху
визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку,
встановленому конфігурацією
проїзної
частини,
дорожніми
знаками
чи
розміткою.
Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення
на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при
виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині - і попутним транспортним
засобам. За наявності трамвайної колії посередині проїзної частини водій нерейкового транспортного
засобу, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям, повинен дати дорогу трамваю.
5. Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин
транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися
ближче до правого краю проїзної частини, крім випадку виїзду з перехрестя, де організовано круговий
рух, де напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або де рух можливий
лише в одному напрямку.
6. Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи
розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих
Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки
та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. У разі потреби, для забезпечення безпеки
дорожнього руху, слід звернутися за допомогою до інших осіб.
7. Розворот забороняється:
а) на залізничних переїздах;
б) на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
в) у тунелях;
г) за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;
ґ) на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного
розвороту на перехресті;

д) на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць,
позначених дорожніми знаками 5.26
або 5.27
8. Якщо в місці з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу
дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній.
Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний
потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі.
9. Під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повинен створювати небезпеки чи
перешкод іншим учасникам руху. Для забезпечення безпеки руху він у разі потреби повинен звернутися
за допомогою до інших осіб.
10. Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для
автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах,
естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи
недостатньою видимістю.Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови
дотримання вимог пункту 10.9 цих Правил та неможливості під'їхати до об'єкта іншим чином.
11. У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не
обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з
правого боку.
2. Маркування продуктів генетично-інженерного походження.
На виконання Законів України "Про захист прав споживачів" та "Про дитяче харчування" і з
метою гармонізації законодавства України з нормами Європейського Союзу Кабінет Міністрів України
прийняв Постанову від 01.08.2007 р. № 985 "Питання обігу харчових продуктів, що містять генетично
модифіковані організми та/або мікроорганізми". Постанова включала положення щодо обов’язкового
маркування харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми та/або мікроорганізми в
кількості більш як 0,9 %. Постанова мала набрати чинності з 1 листопада 2007 року, але вже 21
листопада 2007 року вона була скасована іншою постановою Кабінету Міністрів України №
1330
"Питання маркування сільськогосподарських товарів, вироблених із застосуванням генетично
модифікованих організмів".
З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України № 1330 та відповідно до Закону України
"Про захист прав споживачів" Держспоживстандартом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів
України "Питання маркування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або
вироблені з їх використанням та вводяться в обіг".
Проектом передбачається встановлення єдиних для виробників та постачальників правил і
порядку маркування харчових продуктів і продовольчої сировини, що містять ГМО.
Держспоживстандартом також розроблено проект "Порядку маркування харчових продуктів, які
містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг".
Згідно з Порядком маркування харчових продуктів, які містять ГМО або вироблені з їх
використанням (повністю або частково виготовлені з сільськогосподарської продукції, вміст ГМО в
якій становив більше 0,9 %), здійснюється виробниками, постачальниками та продавцями шляхом
нанесення відповідного напису:
1) у переліку інгредієнтів, з яких складається харчовий продукт, після кожного інгредієнта, що
містить ГМО або вироблений з їх використанням, у дужках наводиться напис "вироблений з генетично
модифікованого (назва організму)" або такий напис має наводитись у вигляді виноски до переліку
інгредієнтів, позначивши зірочкою (*) інгредієнти, що містять ГМО або вироблені з їх використанням.
Напис повинен бути надрукований таким самим шрифтом, як і перелік інгредієнтів;
2) для харчових продуктів, що містять один інгредієнт, напис "генетично модифікований" або
"вироблений з генетично модифікованого (назва організму)" повинен наводитись після загальної назви
харчового продукту тим самим шрифтом, що й назва.
Харчові продукти, які містять 0,9 або менше відсотків ГМО, маркуванню не підлягають, оскільки
такий вміст вважається випадковим забрудненням або технічно неминучим.
Харчові продукти, які містять менше 0,1 % ГМО, можуть добровільно маркуватись виробниками,
постачальниками або продавцями написом "Без ГМО" згідно з порядком, встановленим Кабінетом
Міністрів України.
71. Поняття «охорона праці» та основні заходи щодо забезпечення охорони праці.
Стаття 1. Визначення понять і термінів

Охорона праці
- це система правових,
соціально-економічних, організаційнотехнічних,санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на
збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган,
незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує
найману працю.
Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або
функції згідно з трудовим договором (контрактом).
72. Основні принципи і завдання страхування
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного
соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та
здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.
Основними принципами страхування від нещасного випадку є:
• паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні
страхуванням від нещасного випадку;
• своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
• обов’язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового
договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також
добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян —
суб’єктів підприємницької діяльності;
• надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;
• обов’язковість сплати страхувальником страхових внесків;
• формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
• диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого
травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;
• економічна заінтересованість суб’єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;
• цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.
73. Вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення, що належать до
системи освіти України.
Навчальні та навчально-виробничі приміщення (класи, кабінети, лабораторії та навчальновиробничі майстерні)
1.1 У навчальних та навчально-виробничих приміщеннях слід розміщувати лише потрібні для
забезпечення навчального процесу меблі, прилади, моделі, приладдя, посібники, транспаранти тощо
(навчально-наочні засоби).
1.2 Усі навчально-наочні засоби, які розміщуються у навчальних та навчально виробничих
приміщеннях або в спеціально виділених для цього приміщеннях, мають зберігатися у шафах, стелажах
чи на стаціонарно встановлених стійках..
1.3. У навчальних та навчально-виробничих приміщеннях зберігаються тільки ті навчальнонаочні посібники та навчальне обладнання, проводяться тільки ті досліди та роботи, які передбачені
переліками та навчальними програмами.
1.4.Зберігання фільмокопій, діапозитивів, слайдів, магнітних стрічок тощо має здійснюватися у
спеціально відведених для цієї мети приміщеннях.
1.5. Не дозволяється складати обрізки та шматки кіно- та фотоплівки,
магнітної плівки до
загальних ящиків із сміттям, папером та іншими матеріалами. Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали повинні бути прибрані з класів, кабінетів, майстерень у
спеціально виділені та обладнані приміщення.
1.6. Кількість парт (столів) в учбових класах та кабінетах не повинна перевищувати граничну
нормативну наповгіюваність класних груп, яка встановлюється Міністерством освіти і погоджується
з Міністерством охорони здоров’я України.
1.7. Усі учасники навчально-виховного процесу (учні, вихованці студенти та співробітники
кабінетів, лабораторій та навчально-виробничих майстерень) навчальних закладів, де проводяться
практичні заняття, зобов'язані знати пожежну небезпеку застосовуваних хімічних реактивів і
речовин, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними.

1.8. Перед початком проведення лабораторних занять з нової теми керівник, який проводить їх,
повинен провести протипожежний інструктаж і зафіксувати його в журналі періодичного інструктажу
(додаток 3).
1.9. У навчальних і наукових лабораторіях, у навчально-виробничих майстернях, де
застосовуються легкозаймисті та горючі речовини, гази, необхідно дотримуватися вимог НАОП 9.2.101.01-89 і ДНАОП 9.2.30-1.06-98.
1.10. Розміщення фільмосховищ обласних, районних та міжрайонних фільмотек у кільних будівлях,
де перебувають діти, не дозволяється. Під час експлуатації обласних, районних та міжрайонних
фільмосховищ слід керуватися НАПБ 01.008-76/930.
1.11. Демонстрування діапозитивів, діафільмів, слайдів і кінофільмів з установленням
кінопроектора (діапроектора) пересувного типу безпосередньо в класах і кабінетах допускається за
умови дотримання таких вимог: демонстрування кінофільмів на вузькоплівковій апаратурі; установлення
діапроектора або вузькоплівкового кінопроектора з протилежного боку від виходу з приміщення; під
час демонстрації діапозитивів, діафільмів, слайдів та кінофільмів -присутність учнів (вихованців)
однієї навчальної групи у кількості не більше 50 осіб; допущення до роботи на кіноапаратурі лише осіб,
які мають кваліфікаційне посвідчення кіномеханіка або демонстратора вузькоплівкового кіно
встановленого зразка і III кваліфікаційну групу з електробезпеки; зберігання кінофільмів, призначених
для чергового показу, в щільно закритих коробках або фільмоскопах.
1.12. Після закінчення роботи в кіно-, фотолабораторіях проявленіплівки повинні здаватися до
архіву на зберігання. Допускається короткочасне зберігання їх на робочому місці в негорючій шафі в
кількості не більше 10кг.
:.
1.13 Архівосховище слід обладнати фільмостатами або шафами. Шафи і полиці в них повинні
бути металевими.
1.14 Лабораторні
приміщення та навчально-виробничі майстерні слід забезпечити
вогнегасниками. Учасники навчально-виховного прош повинні знати місце, де містяться засоби
пожежогасіння, і вміти користуватися у разі виникнення пожежі чи загоряння.
1.15 У приміщеннях лабораторій та навчально - виробничих майстерень не дозволяється:
застосовувати для миття підлоги та обладнання легкозаймисті або горючі речовини (бензин, ацетон, гас
тощо); користуватися електронагрівачами з відкритою,спіраллю; залишати без нагляду робоче місце,
запалені пальники та інші нагрільні прилади; сушити предмети, що можуть горіти, на опалювальних
приладах; зберігати будь-які речовини, пожежонебезпечні властивості яких не досліджені; тримати
легкозаймисті та горючі речовини біля відкритого вогню, нагрівальних приладів, пальників тощо;
виливати відпрацьовані легкозаймисті та горючі рідини в каналізацію.
1.16 У навчально-виробничих майстернях не дозволяється застосування відкритого вогню,
проведення зварювальних робіт.
1.17 Обтиральний матеріал для робіт у навчально-виробничих майстернях навчальних закладів
слід зберігати в спеціальних металевих ящиках. Використаний обтиральний матеріал, стружки слід
прибирати після занять наприкінці кожного дня.
2. Аудиторії та адміністративні приміщення
2.1 Правила пожежної безпеки в аудиторіях і адміністративних при міщеннях повинні відповідати
вимогам розділу 4 цих Правил.
2.2 Усі двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди утримуватися у справному стані,
відчинятися у напрямку виходу людей із аудиторії (будівлі).
2.3 Не дозволяється влаштовувати перегородки і сховища на сходових клітках і на шляхах
евакуації, а також захаращувати сходові майданчики різними предметами і обладнанням.
2.4 Користуватися електронагрівачами в аудиторіях і адміністративних приміщеннях не
дозволяється.
2.5 Кошики та ящики для паперу повинні регулярно спорожнятися, а сміття виноситися за межі
будівлі в спеціально відведені місця.
2.6
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2.7 Після закінчення роботи необхідно провести обов'язковий огляд усіх приміщень з
відключенням електрообладнання, крім апаратів і приладів безперервної дії.
3. Обчислювальні центри, АТС, машбюро
3.1 Усі приміщення обчислювальних центрів повинні бути обладнані установками автоматичної
пожежної сигналізації та пожежогасіння. Приміщення, в яких розташовуються персональні

електронно-обчислювальні машини (ЕОМ, ПЕОМ) та дисплейні зали, (де влаштування
системавтоматичного пожежогасіння не обов'язкове), слід оснащувати переносними вуглекислотними
вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м 2 площі приміщення.
Перфокарти, перфострічки, магнітні стрічки та пакети магнітних дисків (сховища інформації)
потрібно зберігати в окремому приміщенні, яке слід обладнати негорючими стелажами і шафами.
Перфокарти, перфострічки та магнітні стрічки зберігаються у металевих касетах.
3.2
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ЕОМ слід виготовляти із негорючих або важкогорючих матеріалів.
Фальшпідлога в приміщеннях ЕОМ повинна бути виготовлена з негорючих матеріалів.
3.3 Агрегати, вузли та кабельні канали електронних обчислювальних машин (ЕОМ) повинні
очищатися від пилу щонайменше один раз на квартал.
3.4 Електроживлення ЕОМ повинно мати автоматичне блокування ідключення електроенергії на
випадок зупинки системи охолодження та кондиціонування.
3.5 Система вентиляції обчислювальних центрів повинна бути обладнана блокувальним пристроєм,
який забезпечує її відключення на випадок пожежі.
3.6 Ремонт вузлів (блоків) ЕОМ безпосередньо в машинному залі, як правило, не допускається. Для
цієї мети використовують окремі приміщення (майстерні).
3.7 Для промивання деталей ЕОМ і ПЕОМ слід використовувати негорючі мийні засоби.
Промивання чарунок та інших знімних пристроїв горючими рідинами (спирт, бензин тощо) повинно
здійснюватися у спеціальних приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією.
У разі потреби проведення дрібного ремонту або технічного обслуговування ЕОМ, ПЕОМ і при
неможливості застосування негорючих рідин рекомендується мати не більше 0,5 л легкозаймистої рідини
в тарі, яка не б'ється і герметично закривається.
3.8 У приміщеннях обчислювальних центрів не дозволяється: використовувати плівки на
нітрооснові; встановлювати електророзетки на горючій основі;
користуватися побутовими
електронагрівальними приладами; захаращувати евакуаційні виходи та проходи; встановлювати на
вікнах глухі фати; користуватися відкритим вогнем; залишати без нагляду ввімкнену в електромережу
апаратуру, яка використовується для вимірювання і контролю.
3.9 Після закінчення роботи перед закриттям приміщення всі електроустановки та персональні
комп'ютери слід вимкнути з мережі електроживлення.
74. Умови перевезення людей, дітей.
1. Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі обладнаному місцями для сидіння в
кількості, що передбачена технічною характеристикою так, щоб вони не заважали водієві керувати
транспортним засобом і не обмежували оглядовість, відповідно до правил перевезення.
2. Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів
розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона
відокремлена від салону.
3. Під час перевезення в автобусі, мікроавтобусі організованої групи дітей повинно бути не менше
одного дорослого супровідника. При цьому спереду і ззаду обов'язково встановлюється згідно з
вимогами підпункту "в" пункту 30.3 цих Правил розпізнавальний знак "Діти" .
4. Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки
транспортного засобу.
5. Перевезення пасажирів (до 8 чоловік, крім водія) у пристосованому для цього вантажному
автомобілі дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортним засобом більше трьох років і
посвідчення водія категорії "С", а у разі перевезення понад зазначену кількість (включаючи пасажирів у
кабіні) - категорій "С" і "D".
6. Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів, повинен бути
обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менш як 0,3 м від верхнього краю борту і
0,3-0,5 м від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні
спинки.
7. Кількість пасажирів, які перевозяться в кузові вантажного автомобіля, не повинна
перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць.
8. Військовослужбовці строкової служби, які мають посвідчення водія транспортного засобу
категорії "С", допускаються до перевезення пасажирів у кузові пристосованого для цього вантажного
автомобіля згідно з кількістю обладнаних для сидіння місць після проходження спеціальної підготовки і
стажування протягом 6 місяців.
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Починати рух можна, лише переконавшись, що створено умови для безпечного перевезення пасажирів.
10. Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирів,
дозволяється лише особам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним, за умови, що вони забезпечені
місцями для сидіння, розташованими згідно з вимогами пункту 21.5 цих Правил і техніки безпеки.
Кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна перевищувати 8 чоловік.
11. Забороняється перевозити:
а) пасажирів поза кабіною автомобіля (крім передбачених цими Правилами випадків перевезення
пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або в кузові-фургоні, призначених
для перевезення пасажирів), у кузові автомобіля-самоскида, трактора, інших самохідних машин, на
вантажному причепі, напівпричепі, в причепі-дачі, в кузові вантажного мотоцикла;
б) дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, - на передньому сидінні
легкового автомобіля, мікроавтобуса (за відсутності спеціального дитячого сидіння) і на задньому
сидінні мотоцикла;
в) дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля;
г) організовані групи дітей у темну пору доби.
75. Заходи щодо боротьби з пилом, профілактика професійних захворювань пилової
етіології.
Пил є головною виробничою шкідливістю в гірничодобувній, метало-обробній, деревообробній,
текстильній промисловості, цегляному, порцеляновому, цементному, ливарному виробництвах,
виробництві будівельних матеріалів, борошна та інших видах промисловості, а також у
сільськогосподарському виробництві.
До поняття пилу входить фізичний стан речовини, роздрібненої на найменші частинки, що є
аерозолем, дисперсною фазою якого є тверді частинки, а дисперсним середовищем — повітря.
Частинки, для яких характерна токсична дія, зумовлена хімічними властивостями, належать до
промислових отрут. Промисловий пил класифікують за способом утворення, розмірами пилових
частинок і за хімічним складом.
За характером речовин, з яких утворюється пил, розрізняють такі його види:
1) органічний пил — рослинний (деревний, трав'яний, борошняний, тютюновий, бавовняний
тощо), тваринний (шерстяний, кістковий, волосяний) та штучний — пластмасовий;
2) неорганічний пил — мінеральний (кварцовий, силікатний, копальняний тощо), металевий
(залізний, алюмінієвий тощо);
3) змішаний пил складного вмісту, який утворюється, наприклад, під час шліфування металлу
Хімічний склад пилу визначає його біологічну активність, зокрема, фібриногенну, алергенну,
токсичну та подразнювальну дію.
Пил, який потрапляє у дихальні шляхи, частково виділяється назовні під час чхання та кашлю, а
частково затримується в легенях. Тут відбувається процес фагоцитозу пилових частинок, передовсім
клітинами легеневого епітелію. Активність різних видів пилу неоднакова. Однак частина пилу проникає
в тканину міжальвеолярних перегородок і спричинює проліферативну клітинну реакцію, призводячи
пізніше до складних патологічних станів. Так виникають професійні захворювання, до яких належать
хронічний бронхіт, захворювання верхніх дихальних шляхів, пневмоконіоз.
Пневмоконіоз — це хронічне професійне пилове захворювання легенів. Характерною його рисою
є розвиток фіброзних змін унаслідок інгаляційної дії фіброгенних виробничих аерозолів. Є багато форм
пневмоконіозу, які носять назви відповідно до вдихуваного пилу: силікоз — розвивається внаслідок
тривалого вдихання кварцового пилу, антракоз — вугільного пилу, азбестоз — азбестового пилу,
сидероз — залізного пилу, амілоз — борошняного і крохмального пилу, алюміноз — глиняного пилу
тощо.
Важливою основою профілактичних заходів є гігієнічне нормування. Найагресивнішу дію має
пил, що містить вільний кремнію діоксид. ГПК цього пилу становлять 1—2 мг/м3. Для інших видів
пилу ГПК встановлено у межах 2-10 мг/м3.
До індивідуальних заходів профілактики належать постачання робітників спецодягом, захисними
окулярами, а також дотримання правил особистої гігієни — заміна одягу та натільної білизни після
закінчення роботи, щоденне прийняття душу тощо.
Медико-профілактичні заходи передбачають проведення у встановлені терміни медичних оглядів
робітників, які працюють у галузі видобутку руди, що містить кварц, на формувальних та обрубно-

очисних роботах та з піскоструйними апаратами тощо. Під час огляду робітників, крім клінічних
досліджень і рентгенографії, слід проводити дослідження функції дихання та кровообігу до і після
фізичної праці. Осіб з діагнозом силікозу потрібно перевести на роботу, яка не по-в'язана з дією пилу.
76. Право громадян на охорону праці під час роботи при укладанні трудового договору.
Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору
Умови трудового
договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим
актам з охорони праці.
Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під
розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права
працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і
колективного договору.
Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за
станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного
добору, допускаються особи
за
наявності
висновку психофізіологічної експертизи.
Усі
працівники
згідно
із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному
страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності.
77. Страхової виплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві
Постанова ФССВНВ 27.04.2007 року №24 «Порядок призначення, перерахування та проведення
страхових виплат»
У разі настання страхового випадку Фонд зобов'язаний у встановленому законодавством порядку
своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження
його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які мають на це право:
допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або
встановлення інвалідності;
одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого;
щомісячно грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує
відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (щомісячну страхову виплату);
грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому;
виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні
його на легшу роботу;
виплату потерпілому під час його професійної реабілітації;
одноразову допомогу в разі смерті потерпілого;
щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
витрати на поховання потерпілого.
78. Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних, будівельномонтажних робіт.
Вогневі роботи
Місця проведення зварювальних та інших вогневих робіт, пов'язаних з нагріванням деталей до
температур, спроможних викликати займання матеріалів та конструкцій, можуть бути:
79. постійними, які організуються у спеціально обладнаних для цієї мети цехах, майстернях
чи на відкритих майданчиках;
80. тимчасовими, коли вогневі роботи проводяться безпосередньо в будівлях, які зводяться
або експлуатуються, спорудах та на території об'єктів з метою монтажу будівельних
конструкцій, ремонту устаткування тощо.
Проведення вогневих робіт на постійних та тимчасових місцях дозволяється лише після вжиття
заходів, які виключають можливість виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих
матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння
(вогнегасником, ящиком з піском та лопатою, відром з водою). Вид (тип) та кількість первинних
засобів пожежогасіння, якими повинно бути забезпечене місце робіт, визначаються з урахуванням
вимог щодо оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння (додаток 2) і вказуються в
наряді-допуску.
Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов'язаний ретельно оглянути місце їх проведення,
за наявності горючих конструкцій полити їх водою, усунути можливі причини виникнення пожежі.
Посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку приміщення (дільниці, установки, території

тощо), де проводились вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт
упродовж 2 годин після їх закінчення. Про приведення місця вогневих робіт у пожежобезпечний стан
виконавець та відповідальна за пожежну безпеку посадова особа роблять відповідні позначки у нарядідопуску.
Технологічне обладнання, на якому передбачається проведення вогневих робіт, повинне бути
приведене в пожежовибухобезпечний стан до початку цих робіт (видалені пожежовибухонебезпечні
речовини та відклади, відключені діючі комунікації, виконано безпечними методами очищення,
прошпарення, промивання, забезпечені вентиляція та контроль за повітряним середовищем тощо).
Місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів.
Двері, що з'єднують приміщення, де виконуються вогневі роботи, з суміжними приміщеннями,
повинні бути зачинені.
Місце для проведення зварювальних та різальних робіт у будівлях і приміщеннях, у конструкціях
яких використані горючі матеріали, має бути обгороджене суцільною перегородкою з негорючого
матеріалу.
Не дозволяється:
81. приступати до роботи за несправності апаратури;
82. розміщати постійні місця для проведення вогневих робіт у пожежонебезпечних та
вибухопожежонебезпечних приміщеннях;
83. допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, які не мають кваліфікаційних
посвідчень та не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежнотехнічного мінімуму та щорічної перевірки знань з одержанням спеціального
посвідчення;
84. проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до
повного висихання фарби;
85. виконуючи вогневі роботи, користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел та
жирів, бензину, гасу й інших ГР;
86. зберігати у зварювальних кабінах одяг, ГР та інші горючі предмети і матеріали;
87. допускати стикання електричних проводів з балонами зі стисненими, зрідженими й
розчиненими газами;
88. виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й
токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин,
газів, парів та повітря або під електричною напругою;
89. проводити вогневі роботи на елементах будівель, виготовлених із легких металевих
конструкцій з горючими й важкогорючими утеплювачами.
Фарбувальні роботи
На кожній діжці, бідоні та іншій тарі з лакофарбовим матеріалом, розчинником тощо повинна
бути наклейка або бірка з їх точною назвою та зазначенням пожежонебезпечних властивостей.
Порожня тара з-під лакофарбових матеріалів має бути щільно закритою і зберігатися на
спеціально відведених майданчиках.
Забороняється здійснювати фарбувальні роботи, коли відключені системи вентиляції. Слід
передбачати захисне блокування, що виключає можливість подавання матеріалів (або стисненого
повітря) до розпилюючих пристроїв у разі припинення роботи вентиляції. Витяжні вентиляційні
установки фарбувальних приміщень повинні мати звукову або світлову сигналізацію, яка сповіщає про
припинення їх роботи.
Фарборозпилювачі повинні бути заземлені.
Фарборозпилювачі та шланги в кінці зміни слід очищати й промивати від залишків лакофарбових
матеріалів.
Фарборозпилювач, який перебуває під високим тиском лакофарбового матеріалу, повинен мати на
робочому місці попереджувальний напис "Вогненебезпечно! Високий тиск".
Не дозволяється:
90. захаращувати місця проведення фарбувальних робіт бідонами, відрами з фарбою та
розчинниками, обтиральним ганчір'ям тощо;
91. залишати працюючі фарбувальні установки без нагляду;
92. готувати фарби і лаки безпосередньо на робочому місці;
93. застосовувати лакофарбові матеріали та розчинники невідомого складу, а також речовини
й матеріали, на які відсутні характеристики їх пожежної небезпеки.

Будівельно-монтажні роботи
При спорудженні будівлі заввишки три поверхи і більше сходи слід монтувати одночасно з
обладнанням сходової клітки. Допускається на період будівництва для захисту від пошкодження
покривати неспалимі сходинки горючими матеріалами.
Застосовувати в сходових клітках дерев'яні трапи (драбини) дозволяється в будівлях, що не вищі
двох поверхів.
Під час будівництва (ремонту, реконструкції) будівель заввишки в три поверхи і більше слід
застосовувати інвентарні металеві риштування. Будівельні риштування на кожні 40 м їх периметру
потрібно обладнати однією драбиною, але не менше двох драбини на всю будівлю. Настил риштувань і
помостів необхідно періодично і після закінчення роботи очищати від будівельного сміття, снігу та ін., а
при необхідності посипати піском. Забороняється закривати (утеплювати) конструкції риштувань
спалимими матеріалами (пластиком, брезентом, плитами ДВП та ін.).
Опалубку із спалимих і важко спалимих матеріалів допускається влаштовувати одночасно не
більше, ніж на три поверхи. Після досягнення необхідної міцності бетону дерев'яна опалубка повинна
бути видалена. При необхідності влаштування дерев'яної опалубки і будівельних риштувань більше ніж
на три поверхи повинні бути передбачені додаткові протипожежні заходи (прокладка тимчасових
протипожежних водопроводів з встановленням пожежних кранів на поверхах та ін.}.
Не допускається проведення робіт всередині будівель і споруд з застосуванням горючих речовин
та матеріалів одночасно з іншими будівельно-монтажними (ремонтно-будівельними) роботами,
пов'язаними із застосуванням відкритого вогню (зварювання та ін.). Забороняється в межах одного
приміщення суміщати електрозварювальні та газозварювальні роботи. Тимчасові споруди для
улаштування підлоги і проведенні інших робіт повинні бути виконані з неспалимих і важко спалимим
матеріалів.
В будівлях, що зводяться (ремонтуються), простір в перекриттях до настилання підлоги необхідно
очистити від горючого сміття (стружки, трісок, тирси та ін.).
Роботи, пов'язані з монтажем конструкцій з горючими утеплювачами чи застосуванням горючих
утеплювачів, можуть проводитися тільки по наряду-допуску, виданому у встановленому порядку,
Наряд-допуск повинен бути підписаний інженерно-технічним працівником, відповідальним за
протипожежний стан об'єкта. В наряді-допуску повинні бути вказані місце, технологічна послідовність,
способи проведення робіт, конкретні протипожежні заходи, відповідальні особи і термін його дії.
Укладання спалимого утеплювача і налаштування гідроізоляційного килима на покритті,
укладання захисного гравійного шару, монтаж загороджувальних конструкцій з застосуванням
спалимих утеплювачів слід виконувати ділянками площею не більше 500 кв. м. Кількість утеплювача і
покрівельних рулонних матеріалів на місці проведення робіт не повинна перевищувати змінну потребу.
Після закінчення робочої зміни (при однозмінній роботі) забороняється залишати невикористані
спалимий і важко спалимий утеплювач, покрівельні рулонні матеріали, не змонтовані панелі з такими
утеплювачами всередині чи на покриттях будівель.
Агрегати для наплавлення рулонних матеріалів з потовщеним шаром допускається
використовувати при улаштуванні покрівель тільки по залізобетонних плитах і покриттях із
застосуванням негорючого утеплювача. Заправку паливом агрегатів на покрівлі слід здійснювати у
спеціально відведеному місці, обладнаному двома вогнегасниками і ящиком з сухим піском.
Забороняється зберігати на покрівлі паливо для заправки агрегатів і порожню тару з-під палива.
Для штучного прогрівання бетону дозволяється застосовувати пару, гарячу воду, підігріте у
калориферах повітря та електричний струм. При цьому необхідно дотримуватися наступних умов:
- для теплозахисту бетону дозволяється застосовувати важко горючі і негорючі матеріали, а
також зволожену чи оброблену вапняковим розчином тирсу;
- для влаштування тепляків застосовувати неспалимі та важко спалимі матеріали;
- ділянки, що прогріваються електричним струмом, повинні перебувати під постійним контролем
електромонтерів, що мають III групу з електробезпеки. Монтаж електропроводки для
електропрогрівання повинен бути виконаний електромонтером у повній відповідності з проектом
проведення бетонних робіт.
Експлуатація тимчасових електромереж та електроустаткування повинна здійснюватися у
відповідності з "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правилами
техніки безпеки при експлуатації електроустановок". Тимчасові електромережі на будівельних
майданчиках повинні відповідати вимогам "Правил улаштування електроустановок" і ГОСТ 12.1.013-78
ССБТ. Будівництво, Електробезпека, Загальні вимоги.

Освітлювальні прожектори на території будівельного майданчику слід встановлювати на окремих
опорах. За умовами пожежної безпеки забороняється встановлювати прожектори на покрівлі з горючих
матеріалів, на будівлях з полімерними утеплювачами в загороджуючих конструкціях і на санітар-нспобутових приміщеннях.
При експлуатації електроустановок забороняється:
- використовувати кабель і провід з пошкодженою ізоляцією чи такою, що втратила захисні
властивості;
- застосовувати для опалення та сушіння виробничих приміщень нестандартні (саморобні)
обігрівальні електроприлади;
- залишати під напругою неізольовані кінці електричних проводів і кабелів;
- допускати зіткнення електричних проводів з металевими конструкціями;
- залишати без нагляду електроприлади та електроустаткування, що знаходиться під напругою;
- застосовувати стаціонарні світильники в якості ручних переносних ламп;
- користуватися несправними розетками, відгалуженими коробками, рубильниками та іншими
електроустановочними виробами;
- зав'язувати і скручувати електропроводи, а також відтягувати їх та підвішувати на них
світильники;
- обгортати електролампи папером, тканиною та іншими горючими матеріалами;
- встановлювати світильники на відстані менше 0,5 м від горючих і важкогорючих матеріалів;
- застосовувати для електромереж радіо - і телефонні проводи;
- застосовувати в якості електричного захисту некалібровані
- запобіжники "жучки"; відключати апарати електрозахисту;
- прокладати лінії електропередач і електропроводку над покрівлями, навісами з горючих
матеріалів, заскладованими матеріалами.
79. Рух у житловій зоні, автомагістралями, на гірських дорогах і крутих спусках.
Рух у житловій зоні:
1. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по
проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати
безпідставних перешкод для їхнього руху.

2. У житловій зоні
забороняється:
а) транзитний рух транспортних засобів;
б) стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями і таке їх розташування, яке
утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів;
в) стоянка з працюючим двигуном;
г) навчальна їзда;
ґ) рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, що
обслуговують об'єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що
проживають у цій зоні).
3. У пішохідну зону
в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують
громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належать
громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, чи автомобілям (мотоколяскам), позначеним
розпізнавальним знаком "Інвалід"
, якими керують водії-інваліди. Якщо до об'єктів, розташованих
на цій території, є інші під'їзди, водії повинні користуватися лише ними.
4. Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам
дорожнього руху.
Рух по автомагістралями:
1. Під час виїзду на автомагістраль або дорогу для автомобілів водії повинні дати дорогу
транспортним засобам, що рухаються по них.
2. На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:
а) рух тракторів, самохідних машин і механізмів;

б) рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза
першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для
автомобілів);
в) зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми
знаками 5.38
або 6.15
;
г) розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;
ґ) рух заднім ходом;
д) навчальна їзда.
3. На автомагістралях, крім спеціально обладнаних для цього місць, забороняється рух механічних
транспортних засобів, швидкість яких за технічною характеристикою або їхнім станом менше 40 км/год,
а також перегін та випасання тварин у смузі відведення дороги.
4. На автомагістралях і дорогах для автомобілів пішоходи можуть переходити проїзну частину
лише по підземних або надземних пішохідних переходах. Дозволяється переходити проїзну частину
дороги для автомобілів у спеціально позначених місцях.
5. У разі вимушеної зупинки на проїзній частині автомагістралі або дороги для автомобілів водій
повинен позначити транспортний засіб відповідно до вимог пунктів 9.9-9.11 цих Правил і вжити заходів
для того, щоб прибрати його за межі проїзної частини праворуч.
Рух на гірських дорогах і крутих спусках:
Вимоги цього розділу стосуються ділянок доріг, що позначені знаками (крутий
спуск) 1.6
, 1.7
.
1. На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено, водій транспортного
засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються вгору.
2. На гірських дорогах і крутих спусках водій вантажного автомобіля, дозволена максимальна
маса якого перевищує 3,5 т, трактора та автобуса повинен:
а) користуватися спеціальними гірськими гальмами, якщо вони встановлені на транспортному
засобі заводом-виробником;
б) під час зупинки або стоянки на підйомах і спусках користуватися противідкотними упорами.
3. На гірських дорогах заборонено:
а) рухатися з непрацюючим двигуном та вимкненими зчепленням або передачею;
б) буксирування на гнучкому зчепленні;
в) будь-яке буксирування під час ожеледиці.
80. Виробничі отрути і професійні інтоксикації.
Виробничі отрути — це речовини, які зустрічаються у процесі трудової діяльності людини як
вихідні, проміжні, побічні або кінцеві продукти у вигляді газу, пари або рідини, а також пилу, диму або
туману. У разі порушення правил техніки безпеки та гігієни праці виробничі отрути потрапляють в
організм працюючих у кількості, яка не відповідає його спадковим і набутим властивостям (у багатьох
випадках йдеться про чужу організмові якість зовнішньої дії), шкідливо впливає на організм.
Виробничі отрути класифікують за хімічною структурою, агрегатним станом, ступенем
токсичності і небезпечності, характером і механізмом впливу на організм та іншими ознаками.
Відповідно до загальноприйнятої систематики за хімічною будовою виробничі отрути поділяють на
неорганічні, органічні і елементоорганічні. Основними групами виробничих отрут неорганічної
природи є галогени, сполуки сірки, азоту, фосфору, миш'яку, вуглецю, ціаніди, важкі і рідкісні метали.
До виробничих отрут органічної природи відносять вуглеводні жирного і ароматичного рядів та їх
хлорпохідні, спирти жирного ряду, прості і складні ефіри, альдегіди, кетони, гетероциклічні сполуки,
терпени.
За агрегатним станом у повітряному середовищі промислових приміщень виробничі отрути
можуть бути класифіковані як гази, пари й аерозолі (тверді або рідкі).
З практичною метою виробничі отрути часто поділяють за їх застосуванням у різних галузях
народного господарства: промислові розчинники, лаки і фарбники, полімери і пластичні маси,
пестициди, мінеральні добрива тощо. З гігієнічних позицій особливо важлива класифікація речовин за
ступенем токсичності і небезпечності.
Виробничі отрути та їх метаболіти виділяються з організму через легені, нирки, травний канал і
шкіру. Екскреція токсичних речовин може йти відразу кількома шляхами. Для неелектролітів і їх

метаболітів, а також отрут-металів характерне дво- або трьохфазне виділення, що зумовлено різною
формою їх циркуляції і депонування. Насамперед видаляються з організму, як правило, сполуки, які
знаходяться у незмінному вигляді або неміцно зв'язані з біологічними компонентами (лігандами). Потім
виділяються фракції отрути, які знаходяться внутрішньоклітинно у міцно зв'язаній формі. В останню
чергу залишають організм отрути та їх метаболіти, які знаходяться у постійних тканинних депо.
81. Обов’язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових
актів з охорони праці.
Стаття 13. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця
Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі
умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує
функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає
посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції
про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також
контролює їх розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для
досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечує
виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; впроваджує
прогресивні
технології,
досягнення
науки
і техніки, засоби механізації та автоматизації
виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечує належне
утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним
станом; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних
захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками
розслідування цих причин; організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень
умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій
робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що
визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і
шкідливих для здоров'я виробничих факторів; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти
з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють
правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих
приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових
актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами
підприємства з охорони праці; здійснює контроль за додержанням працівником технологічних
процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами
виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт
відповідно до вимог з охорони праці; організовує пропаганду
безпечних
методів
праці
та
співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; вживає термінових заходів для допомоги
потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення
на підприємстві аварій та нещасних випадків. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за
порушення зазначених вимог.
82. Розмір одноразової виплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві
Постанова ФССВНВ 27.04.2007 N 24 «ПОРЯДОК призначення, перерахування та проведення
страхових виплат»
3.5. Призначення одноразової допомоги
3.5.1. Одноразова допомога потерпілому визначається з розрахунку його середньої заробітної
плати (доходу) за кожний відсоток втрати професійної працездатності, але не вище
чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до
Фонду, на час настання права потерпілого на страхову виплату.
3.5.2. У разі погіршення здоров'я потерпілого внаслідок раніше одержаного каліцтва або
професійного захворювання, пов'язаних з виконанням трудових обов'язків, при встановленні йому
МСЕК вищого ступеня стійкої втрати професійної працездатності відносно
попереднього
обстеження одноразова допомога не призначається.
3.5.3. У разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров'я
настало не лише з причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим
нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не
більше як до 50 відсотків.
83. Порядок дій у разі пожежі.

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов'язаний:
- негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу
об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність
людей, а також повідомити своє прізвище;
- вжити (по можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження
матеріальних цінностей;
- якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну
посадову особу та (або) чергового по об'єкту;
- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).
Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:
- перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до
відома власника підприємства;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для
цього наявні сили й засоби;
- видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;
- припинити роботи в будівлі (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), крім
робіт, пов'язаних із заходами по ліквідації пожежі;
- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного
захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових,
парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним
приміщеннях (за винятком пристроїв протидимного захисту) та виконати інші заходи, що сприяють
запобіганню розвитку пожежі та задимленості будівлі;
- перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимного
захисту;
- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, подати їм допомогу у виборі найкоротшого
шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела;
- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.
84. Регулювання дорожнього руху. Рух транспорту і безпека пішоходів, пасажирів.
1. Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, дорожньої
розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів, а також регулювальниками.
2. Дорожні знаки можуть установлюватися тимчасово і постійно. Тимчасові дорожні знаки
розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном
жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками та дорожньою розміткою.
3. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх
знаків пріоритету і є обов'язковими для виконання. Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого,
мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові
вимоги регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знаків і
розмітки.
4. Дорожні знаки поділяються на групи:
а) попереджувальні знаки. Інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і
характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вжити заходів для безпечного проїзду;
б) знаки пріоритету. Встановлюють черговість проїзду перехресть, перехрещень проїзних частин
або вузьких ділянок дороги;
в) заборонні знаки. Запроваджують або скасовують певні обмеження в русі;
г) наказові знаки. Показують обов'язкові напрямки руху або дозволяють деяким категоріям
учасників рух по проїзній частині чи окремих її ділянках, а також запроваджують або скасовують деякі
обмеження;
ґ) інформаційно-вказівні знаки. Запроваджують або скасовують певний режим руху, а також
інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів, різних об'єктів,
територій, де діють спеціальні правила;
д) знаки сервісу. Інформують учасників дорожнього руху про розташування об'єктів
обслуговування;
е) таблички до дорожніх знаків. Уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони
встановлені.

5. Дорожня розмітка поділяється на горизонтальну та вертикальну і використовується окремо або
разом з дорожніми знаками, вимоги яких вона підкреслює або уточнює.
5.1. Горизонтальна дорожня розмітка встановлює певний режим і порядок руху. Наноситься на
проїзній частині або по верху бордюру у вигляді ліній, стрілок, написів, символів тощо фарбою чи
іншими матеріалами відповідного кольору згідно з пунктом 1 розділу 34 цих Правил.
5.2. Вертикальна розмітка у вигляді смуг білого і чорного кольору на дорожніх спорудах та
елементах обладнання доріг призначена для зорового орієнтування.
6. Дорожнє обладнання застосовується як допоміжний засіб регулювання дорожнього руху.
До нього належать:
а) огородження і світлове сигнальне обладнання в місцях будівництва, реконструкції та ремонту
доріг;
б) попереджувальні світлові круглі тумби, що встановлюються на розділювальних смугах або
острівцях безпеки;
в) напрямні стовпчики, що призначені для забезпечення видимості зовнішнього краю узбіч і
небезпечних перешкод в умовах недостатньої видимості. Позначаються вертикальною розміткою і
повинні бути обладнані світлоповертачами: праворуч - червоного кольору, ліворуч - білого;
г) опуклі дзеркала для розширення оглядовості водіям транспортних засобів, які проїжджають
перехрестя чи інше небезпечне місце з недостатньою оглядовістю;
ґ) дорожні огородження на мостах, шляхопроводах, естакадах, насипах та інших небезпечних
ділянках доріг;
д) пішохідні огородження в небезпечних для переходу проїзної частини місцях.
7. Світлофори призначені для регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, мають світлові
сигнали зеленого, жовтого, червоного і біло-місячного кольорів, які розташовані вертикально чи
горизонтально. Сигнали світлофора можуть бути з нанесеною суцільною чи контурною стрілкою
(стрілками), із силуетом пішохода, X-подібні.
7.1. У світлофорах з вертикальним розташуванням сигналів
сигнал червоного кольору - зверху,
зеленого - знизу, а з горизонтальним: червоного - ліворуч, зеленого - праворуч.
7.2.
Світлофори з вертикальним розташуванням сигналів можуть мати
одну або дві додаткові секції з сигналами у вигляді зеленої стрілки (стрілок), що розташовуються на
рівні сигналу зеленого кольору.
7.3. Сигнали світлофора мають такі значення:
а) зелений дозволяє рух;
б) зелений у вигляді стрілки (стрілок) на чорному фоні дозволяє рух у зазначеному напрямку
(напрямках). Таке саме значення має сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій секції
світлофора. Сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, якщо він не
заборонений дорожніми знаками.Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових)
секції, увімкнений разом із зеленим сигналом світлофора, інформує водія про те, що він має перевагу в
зазначеному стрілкою (стрілками) напрямку (напрямках) руху перед транспортними засобами, що
рухаються з інших напрямків;
в) зелений миготливий дозволяє рух, але інформує про те, що незабаром буде ввімкнено сигнал,
який забороняє рух. Для інформування водіїв про час (у секундах), що залишився до кінця горіння
сигналу зеленого кольору, можуть застосовуватися цифрові табло;
г) чорна контурна стрілка (стрілки), нанесена на основний зелений сигнал, інформує водіїв про
наявність додаткової секції світлофора і вказує інші дозволені напрямки руху ніж сигнал додаткової
секції;
ґ) жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;
д) жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують
про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу;
е) червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють
рух. Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або
червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за
умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків;

є) поєднання червоного і жовтого сигналів забороняє рух і інформує про наступне вмикання
зеленого сигналу;
ж) чорні контурні стрілки на червоному і жовтому сигналах не змінюють значення цих сигналів та
інформують про дозволені напрямки руху при зеленому сигналі;
з) вимкнений сигнал додаткової секції забороняє рух у напрямку, вказаному її стрілкою
(стрілками).
7.4. Для регулювання руху транспортних засобів по смугах проїзної частини, напрямок руху на
яких може змінюватися на протилежний, застосовуються реверсивні світлофори з червоним X-подібним
сигналом і зеленим сигналом у вигляді стрілки, спрямованої вниз. Ці сигнали забороняють або
дозволяють рух по смузі, над якою вони розташовані.Основні сигнали реверсивного світлофора можуть
бути доповнені жовтим сигналом у вигляді стрілки, нахиленої по діагоналі вниз праворуч, увімкнення
якого забороняє рух по смузі, позначеній з обох боків дорожньою розміткою 1.9 , і інформує про зміну
сигналу реверсивного світлофора та необхідність перестроювання на смугу руху праворуч.
При вимкнених сигналах реверсивного світлофора, що розташований над смугою, позначеною з обох
боків дорожньою розміткою 1.9, в'їзд на цю смугу заборонено.
7.5. Для регулювання руху трамваїв можуть застосовуватися світлофори з чотирма сигналами
біло-місячного кольору, розташованими у вигляді літери "Т". Рух дозволяється лише в разі ввімкнення
одночасно нижнього сигналу і одного або кількох верхніх, з яких лівий дозволяє рух ліворуч, середній прямо, правий - праворуч. Якщо ввімкнено лише три верхні сигнали - рух заборонено.
У разі вимкнення чи несправності трамвайних світлофорів водії трамваїв повинні керуватися вимогами
світлофорів із світловими сигналами червоного, жовтого і зеленого кольорів.
7.6.
Для регулювання руху на залізничних переїздах використовуються
світлофори з двома червоними сигналами або одним біло-місячним і двома червоними, які мають такі
значення:
а) миготливі червоні сигнали забороняють рух транспортних засобів через переїзд;
б) миготливий біло-місячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє руху
транспортних засобів.
На залізничних переїздах одночасно із заборонним сигналом світлофора може бути ввімкнено
звуковий сигнал, який додатково інформує учасників дорожнього руху про заборону руху через переїзд.
7.7.
Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода, його дія поширюється лише на
пішоходів,
при
цьому
зелений
сигнал
дозволяє
рух,
червоний
забороняє.
Для сліпих пішоходів може бути ввімкнено звуковий сигнал, який дозволяє рух пішоходів.
8. Сигнали регулювальника. Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести
руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають такі значення:
а) руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:
з лівого і правого боків - дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам - прямо і
праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми
регулювальника; з боку грудей і спини - рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено;
б) права рука витягнута вперед: з лівого боку - дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим
транспортним засобам - у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною
регулювальника; з боку грудей - усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
з правого боку та спини - рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити
проїзну частину за спиною регулювальника;
в) рука піднята вгору:рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках.
Жезл використовується тільки працівниками підрозділів Державтоінспекції та військової інспекції
безпеки дорожнього руху.
Для привертання уваги учасників дорожнього руху використовується сигнал, поданий свистком.
Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам.
9. Вимога про зупинку транспортного засобу подається працівником міліції:
а) жезлом або рукою, що вказує на цей транспортний засіб;
б) за допомогою увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного
кольору та (або) спеціального звукового сигналу;
в) за допомогою гучномовного пристрою;

г) за допомогою спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного
засобу.
Водій повинен зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано, з дотриманням
правил зупинки.
10. У разі подання світлофором (крім реверсивного
) або регулювальником сигналу, що
забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінія), дорожнім
знаком 5.62 "Місце зупинки"
якщо їх немає - не ближче 10 м до найближчої рейки перед
залізничним переїздом, перед світлофором, пішохідним переходом, а якщо і вони відсутні та в усіх
інших випадках - перед перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи перешкод для руху
пішоходів.
11. Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не
можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 цих Правил, не вдаючись до
екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху.
12. Забороняється самовільно встановлювати, знімати, пошкоджувати чи закривати дорожні знаки,
технічні засоби організації дорожнього руху (втручатись у їх роботу), розташовувати плакати, афіші,
рекламні носії та встановлювати пристрої, які можуть бути прийняті за знаки та інші пристрої
регулювання дорожнього руху або можуть погіршити їх видимість чи ефективність, осліпити учасників
дорожнього руху, відволікти їхню увагу і поставити під загрозу безпеку дорожнього руху.
Рух транспорту і безпека пішоходів, пасажирів(дана частина питання висвітлена в попередніх
питаннях).
85. Фізична і гігієнічна характеристика вібрації. Профілактичні заходи.
Вібрація - це рух точки або механічної системи, при якому відбувається почергове зростання або
зменшення за часом значень, принаймні, однієї координати.
Причинами вібрації можуть бути:
1) неврівноважені силові дії (зубчасті зачеплення, кривошипно-шатунний механізм в двигунах і
компресорах);
2) неврівноважені елементи, які обертаються: нерівномірний розподіл продукту в млинах,
центрифугах, сепараторах, що обертаються. Не симетричний знос викликає биття. Дисбаланс через
дефекти литва, не симетричний розподіл маси та ін.;
3) вітровий резонанс (на цю причину до 50-х років минулого сторіччя не звертали уваги).
Дія вібрації на організм людини залежить від величини коливальної енергії, яка поглинута тілом
людини.
Розрізняють загальну і локальну (місцеву) вібрації.
Загальна вібрація викликає струс всього організму.
Місцева залучає до коливального руху окремі частини тіла.
Локальним (місцевим) вібраціям піддаються робітники, які працюють з різними видами ручного
механізованого інструменту (при зачищенні зварних швів, обрубуванні литва, клепанні і т.п.).
Дія загальних вібрацій на організм людини відбувається по-різному і залежить від частоти.
Систематична дія загальних вібрацій в резонансній або біля резонансній частоті може стати
причиною виникнення професійного захворювання - вібраційної хвороби. Вона призводить до
переродження біологічних тканин:
1) атрофії м'язів;
2) втрати пружності кровоносних судин (стають крихкими, внаслідок чого порушується
кровопостачання);
3) втрати рухливості сухожиль (деформація хребта);
4) втрати чутливості нервових закінчень, підвищеної ламкості волосся, нігтів.
Локальна вібрація - діє на організм людини дещо по-іншому:
1) спазми судин, які починаються з кінцевих фаланг пальців, поширюються на всю долоню,
передпліччя і охоплюють судини серця;
2) відбувається погіршення постачання кінцівок кров'ю.
Одночасно спостерігається дія на нервові закінчення, м'язові і кісткові тканини. Ця дія
виражається в таких проявах:
3) в порушенні чутливості шкіри;
4) в окостенінні сухожиль та м'язів;

5) в болях і відкладеннях солей в суглобах рук.
Зрештою відбувається деформація і зменшення рухливості суглобів.
Основними напрямами вирішення проблеми віброзахисту є автоматизація виробництва і
впровадження робототехніки.
86. Права працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці
Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці Працівники,
зайняті
на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються
лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами,
газованою солоною водою, мають право на оплачувані
перерви санітарно-оздоровчого
призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову
пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку,
визначеному законодавством. У разі роз'їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова
компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому
харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором. Роботодавець може за свої
кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою,
трудовим
договором)
працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством. Протягом дії укладеного з
працівником трудового договору роботодавець повинен, не пізніш як за 2 місяці, письмово
інформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням тих,
що надаються йому додатково.
87. Розмір страхових виплат в разі смерті потерпілого від нещасного випадку на
виробництві
1.2. У разі настання страхового випадку управління виконавчої дирекції Фонду зобов'язані
своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження
його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які мають на це право:
- одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
- щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
- відшкодування вартості ритуальних послуг, пов'язаних з похованням померлого.
У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не меншим за п'ятирічну заробітну
плату потерпілого і, крім того, не меншим за однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка
перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як
десятимісячного строку після смерті потерпілого.
Постанова від 31.01.2002 року №7 «Про затвердження Порядку призначення та здійснення
страхових виплат потерпілим (членам їх сімей)». 9.4. Обчислення суми щомісячної страхової виплати.
9.4.1.У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, визначаються із середньомісячного
заробітку потерпілого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що
перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.
Приклад 1. Сім'я померлого складалася з трьох осіб: він, жінка, яка працездатна та не
працює, та дитина 10 років. Середньомісячний заробіток складав 300 грн. Розрахунок щомісячної
страхової виплати особам, які мають на це право: 300 грн. : 3 = 100 грн. Щомісячна страхова виплата
буде провадитися тільки дитині.
Приклад 2. Сім'я померлого складалася з трьох осіб: він, жінка, яка працездатна і працює,
та дитина 10 років. Середньомісячний заробіток складав 300 грн. Розрахунок щомісячної страхової
виплати особам, які мають на це право: 300 грн. : 2 = 150 грн. Щомісячна страхова виплата буде
провадитися дитині в розмірі150 грн.
Приклад 3. Сім'я померлого складалася з трьох осіб: він, жінка, яка не працює та доглядає
дитину до 8 років, та дитина 7 років. Середньомісячний заробіток складав 300 грн.
Розрахунок щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право: 300 грн. : 3 = 100 грн.
Щомісячна страхова виплата буде провадитися дитині та жінці врозмірі по 100 грн.
88. Вимоги до інструкцій з пожежної безпеки
Інструкції повинні розроблятися на підставі діючих правил та інших нормативних актів з
пожежної безпеки, виходячи зі специфіки пожежної небезпеки будівель, споруд, технологічних
процесів, технологічного та виробничого обладнання.
Вони повинні встановлювати порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов'язки і дії
працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення людей та повідомлення про неї

пожежної охорони, евакуації людей, тварин і матеріальних цінностей, застосування засобів
пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони.
Інструкції можуть мати як додаток план евакуації людей (тварин) і матеріальних цінностей.
Інструкції про заходи пожежної безпеки (далі - інструкції) поділяються на такі види:
- загальні інструкції для підприємств, установ, організацій (далі - загальнооб'єктові інструкції);
- інструкції для окремих цехів, виробничих дільниць, лабораторій, приміщень тощо;
- інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних
установок, обладнання тощо.
У загальнооб'єктовій інструкції необхідно відображати основні положення з питань пожежної
безпеки, у тому числі:
- порядок утримання території, будівель, приміщень, споруд, протипожежних розривів, під'їздів
до будівель, споруд, вододжерел;
- вимоги щодо утримання шляхів евакуації;
- правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
- місця зберігання (на території) та допустиму кількість розташування там сировини,
напівфабрикатів та готової продукції;
- допустимість (місця) паління;
- порядок використання відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних
робіт;
- порядок збирання, зберігання та видалення горючих відходів виробництва;
- утримання та зберігання спецодягу;
- основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів;
- вимоги щодо зберігання пожежовибухонебезпечних речовин та матеріалів;
- правила утримання технічних засобів протипожежного захисту, у тому числі автоматичних
установок та первинних засобів пожежогасіння;
- порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень після закінчення
роботи;
- особливості утримання електроустановок, вентиляційного та іншого інженерного обладнання,
застосування опалювальних та інших нагрівальних приладів;
- обов'язки та дії працівників у разі пожежі із зазначенням:
- порядку (системи) оповіщення людей про пожежу та виклику пожежної охорони;
- порядку евакуації людей та матеріальних цінностей; правил застосування засобів
пожежогасіння та установок пожежної автоматики;
- порядку аварійного вимкнення електрообладнання, вентиляції, зупинення роботи
технологічного обладнання тощо.
В інструкціях для окремих приміщень (дільниць) повинні вказуватися:
- категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки;
- вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;
- місця для паління та вимоги до них;
- правила утримання приміщень, робочих місць, зберігання та застосування ЛЗР, ГР,
пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів;
- порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів,
промасленого шмаття;
- утримання та зберігання спецодягу;
- місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні сировини, напівфабрикатів та
готової продукції;
- умови проведення зварювальних та інших вогневих робіт;
- порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень
та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;
- заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають
підвищену пожежну небезпеку;
- граничні показання контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, термометрів тощо),
відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух;
- обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей,
виклику пожежної охорони, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників,

вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність
евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.
Інструкції повинні затверджуватися керівником підприємства або особою, яка виконує його
обов'язки.
89. Фізична та гігієнічна характеристика шуму. Захист від шуму на виробництві
Шум – безладне поєднання різних по силі і частоті звуків; здатний надавати несприятливу дію на
організм.
Джерелом шуму є будь-який процес, що викликає місцеву зміну тиску або механічні коливання в
твердих, рідких або газоподібних середовищах. Джерелами шуму можуть бути двигуни, насоси,
компресори, турбіни, пневматичні і електричні інструменти, молоти, дробарки, верстати, центрифуги і
інші установки, що мають рухомі деталі.
Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будівель і на
території житлової забудови встановлюють допустимі параметри шуму для різних місць перебування
людини залежно від фізіологічних процесів і роду діяльності в даних умовах. У житлових кімнатах
денного перебування фізіологічні процеси пов'язані з активним відпочинком, прослуховуванням радіо- і
телепередач, виконанням домашньої роботи, в спальнях з сном, в кабінеті з розумовою роботою. Для
нічного часу з 23 до 7 годин ранку для всіх цих приміщень допустимі рівні звуку укладаються в
індиферентну зону до 30 дБА. Для денного часу до них додають ще 10 дБА. Вказані нормативи
розповсюджуються на умови, коли в найгаласливіші 30 хвилин шум діє від 56 до 100% часу. Якщо ж
тривалість дії шуму лише 18-56% часу, то для денного часу можна додати до 30 дБА ще 15 дБА, якщо 618% 20 дБА, менше 6% 25 дБА.
У місцях відпочинку усередині кварталів, в дворах шум не повинен перевищувати 40-45 дБА. На
території житлової забудови для шуму літаків прийняті наступні допустимі рівні:
1) еквівалентний рівень звуку вдень 65 дБА, вночі 55 дБА;
2) максимальний рівень звуку вдень 90 дБА, вночі 80 дБА.
Відомі такі основні джерела шумового забруднення:
1) Побутовий шум. Шуми створювані в процесі побутової життєдіяльності людини. Гучний сміх,
крики, робота побутових приладів, гучна музика – приносять чималу шкоду жителям багатоквартирних
будинків.
2) Автотранспорт. Особливо від цього виду шумів страждають жителі будинків побудованих
недалеко від великих автомагістралей.
3) Залізничний транспорт. Пасажирські і вантажні потяги також служать джерелом підвищеного
акустичного забруднення, яке може надавати негативну дію на житлову забудову, розташовану поблизу
залізниць. Джерелом акустичного забруднення служать і такі нерухомі об'єкти як станції, вокзали, депо,
тягове і путнє господарство. Фахівці санепідемслужби також відзначають, що в місцях проходження
трамваїв, потягів, метрополітену додатково накладається вібраційне навантаження.
4) Авіатранспорт. Як відомо, від шуму, що генерується повітряними судами, страждає не тільки
людина, але також тварини і рослини.
5) Виробничі комплекси. В першу чергу від виробничого шуму страждають працівники великих
підприємств
Сучасний шумовий дискомфорт викликає у живих організмів хворобливі реакції. Шум від
пролітаючого реактивного літака, наприклад, пригноблююче діє на бджолу, вона втрачає здатність
орієнтуватися. Цей же шум вбиває личинки бджіл, розбиває відкрито лежачі яйця птахів в кублі.
Транспортний або виробничий шум діє пригноблюючий на людину - стомлює, дратує, заважає
зосередитися. Як тільки такий шум замовкає, людина переживає почуття полегшення і спокою.
Шум робить шкідливий вплив на зоровий і вестибулярний аналізатори, знижує стійкість ясного
бачення і рефлекторної діяльності.
90. Джерела побутового травматизму та їх класифікація за ступенем небезпечності
Під терміном "травматизм" розуміють як значні, тяжкі травми, так і дрібні пошкодження,
мікротравми. Останні численні і мають вагу не стільки самі по собі, скільки як джерело інфекційних
ускладнень, що призводять до тимчасової втрати працездатності.
Травматизм ділять на виробничий та невиробничий. На частку першого припадає близько 20 %,
тобто кількісно різко переважає невиробничий травматизм.
Невиробничий травматизм включає такі види: транспортний (залізничний, автодорожний,
авіаційний), вуличний, побутовий, спортивний та дитячий. Останній травматизм виділений в окрему
групу лише з біологічних міркувань, а саме внаслідок неадекватного сприйняття дітьми загрозливих

чинників навколишнього середовища через незрілість їх ЦНС, а також відсутність життєвого досвіду та
підвищену допитливість і рухливість. Причини невиробничого травматизму у дітей і дорослих однакові.
Крім зазначених видів травматизму, розрізняють ще трак їй навмисні, що наносяться окремими
людьми з метою самогубства (сущидальні) чи каліцтва. До навмисних належать також воєнні травми,
тобто травми, одержані на війні.
Травма — одна з головних причин смерті людей віком до 44 років. Вона посідає III місце у
загальному переліку причин смертності.
Найбільшу питому вагу в травматизмі має механічна травма, вона складає основу травматизму. В
усьому світі її показники зростають. Це пов'язано з механізацією на виробництві та в побуті,
електрифікацією та газифікацією, значним розвитком автотранспорту, авіації, інтенсивним висотним
будівництвом, спорудженням великих технічних комплексів (підземних магістралей, каналів,
телевізійних веж, високовольтних електроліній тощо), масовими заняттями спортом, збільшенням
споживання населенням алкоголю, ліків, наркотичних та токсичних речовин тощо. Особливістю
механічних травм є їх множинний характер, через що зараз прийнято такі травми називати
політравмами.
Характер травми залежить від умов, у яких одержано травму, причини її, особливостей
ушкодженої тканини та організму.
Дорожньо-транспортний травматизм об'єднує всі травми, які завдаються транспортними засобами
(якщо потерпілі не зв'язані з виробничою діяльністю), незалежно від того, був потерпілий у машині
(водій, пасажир) чи ні (пішохід, велосипедист). Переважна кількість таких травм виникає з вини
пішоходів. Багато дорожньо-транспортних пригод стається через керування машиною в стані сп'яніння.
Вулична травма — це травма, що сталася на вулиці, у дворі, в лісі, полі тощо, незалежно від її
причини (у тому й числі й зумовлена транспортними засобами). Більшість вуличних травм
зумовлюється падінням потерпілого. Особливо часто це буває в осінньо-зимовий період та у вечірні
години.
Серед цих травм переважають переломи верхніх та нижніх кінцівок, рідше бувають забиття,
розтягнення та поранення. Вуличний травматизм спричиняється поганою організацією вуличного руху,
неякісним покриттям та освітленням вулиць, незадовільним їх станом, зокрема в період ожеледиці
тощо.
Побутовий травматизм об'єднує травми, що виникають у домашніх умовах (у квартирі, на подвір'ї,
в гаражі). Велика кількість їх пов'язана з прибиранням квартири та приготуванням їжі. Переважають
забиття, рани, опіки. Уражується переважно кисть. Багато травм виникає під час сварок та бійок, чому
сприяє алкоголь. Частіше побутові травми виникають у чоловіків, зокрема молодих.
Спортивний травматизм — травми, які одержують люди під час заняття спортом на майданчиках
та в залах. Цей вид травм складає близько 2— 3 % від усіх пошкоджень травматичного походження.
Характерний для футболістів, боксерів, гімнастів, хокеїстів та мотогонщиків. Переважають травми
опорно-рухового апарату (забиття, переломи, розтягнення, вивихи), а також голови та тулуба.
До дитячого травматизму належать усі види невиробничого травматизму (дорожньотранспортний, побутовий, шкільний, вуличний, спортивний та ін.) у дітей. Нещасні випадки з дітьми в
побутових умовах трапляються частіше у віці до 3 років. Переважна кількість травм у дітей віком до 13
років спостерігається в шкільному віці під час ігор та занять спортом (50 %); 30 % вдома і 20 % — в
дорожньо-транспорт-них пригодах (смертність сягає 80 %).
Загальна смертність дітей від нещасних випадків складає, за даними ВООЗ, 37,2 на 100 тис.
хлопчиків і 22,8 на 100 тис. дівчаток.
Для боротьби з травматизмом насамперед треба створити для людини сприятливі соціальноекономічні та екологічні умови та проводити спеціальні профілактичні заходи організаційного,
технічного, санітарно-гігієнічного, медичного, освітнього й морально-етичного характеру.
Дорожньо-транспортний травматизм вимагає великої уваги з боку як держави з її контрольнерегулюючими установами, так і конструкторів машин, а також водіїв та пішоходів. Благоустрій доріг,
виготовлення машин підвищеної стійкості та опірності з безпечним кермом, обов'язкове користування
прив'язними поясами, суворе додержання правил руху, технічна справність машин, підвищення
кваліфікації водіїв тощо — все це складові профілактики дорожньо-транспортного травматизму.
Введення лише прив'язних поясів безпеки в машинах сприяло значному зменшенню кількості загиблих
на місці катастрофи.
Побутовий травматизм можна зменшити шляхом поліпшення житлових умов людей, розвитку
сфери комунальних послуг, збільшення кількості і доступності дошкільних дитячих закладів,

підвищення знань з експлуатації побутових приладів, зокрема електричних та газових плит, боротьби з
пияцтвом та наркоманією та ін.
У профілактиці вуличного травматизму головними напрямками є благоустрій вулиць (своєчасний
ремонт їх покриття, посипання тротуарів і доріжок піском в ожеледицю, добре освітлення у вечірній
час, організація вуличного руху, справність засобів руху), обладнання майданчиків для дитячих розваг
та ігор та забезпечення нагляду за дітьми.
Профілактика спортивного травматизму зводиться до удосконалення організації проведення
тренувань та змагань, спортивних знарядь, дотримання дисципліни, поліпшення роботи керівників та
тренерів спортивних колективів, контролю за додержанням санітарно-гігієнічних норм під час заняття
спортом (уникання перевантажень). Нею передбачені добре налагоджена робота, медичний контроль за
спортсменами та медичний відбір людей для занять тим чи тим видом спорту.
Дитячий травматизм — сфера уваги всіх — держави, міністерств внутрішніх справ, освіти,
охорони здоров'я, дошкільних закладів, школи, спортивних організацій, водіїв усіх видів транспорту і ,
насамперед, сім'ї.
91. Основні завдання, права та обов’язки служби охорони праці
Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві
На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу
охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. На
підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть
виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з
кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть
залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Служба
охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Керівники та спеціалісти служби
охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і
спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення
порушень охорони праці мають право: видавати керівникам структурних підрозділів підприємства
обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні
відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; вимагати відсторонення від роботи осіб,
які не пройшли передбачених
законодавством
медичного
огляду, навчання, інструктажу,
перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативноправових актів з охорони праці; зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів,
устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або
здоров'ю працюючих; надсилати роботодавцю подання про притягнення
до відповідальності
працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може
скасувати лише роботодавець. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації
підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.
92. Облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
Інформація та звітність про стан охорони праці
Закон про ОП. Стаття 23. Інформація та звітність про стан охорони праці
Роботодавець зобов'язаний інформувати працівників або осіб, уповноважених на здійснення
громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці, та Фонд
соціального страхування від нещасних випадків про стан охорони праці, причину аварій, нещасних
випадків і професійних захворювань і про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на
підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.
Працівникам та/або їхнім представникам забезпечується доступ до інформації та документів, що
містять результати атестації робочих місць, заплановані роботодавцем профілактичні заходи,
результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих
питань, а також до повідомлень, подань та приписів органів державного управління і державного
нагляду за охороною праці.
Органи державного управління охороною праці у встановленому порядку інформують населення
України, працівників про реалізацію державної політики з охорони праці, виконання
загальнодержавної, галузевих чи регіональних програм з цих питань, про рівень і причини аварійності,
виробничого травматизму і професійних захворювань, про виконання своїх рішень щодо охорони життя
та здоров'я працівників.

На державному рівні ведеться єдина державна статистична звітність з питань охорони праці,
форма якої погоджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду
за охороною праці, професійними спілками та Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
93.Навчання з питань пожежної безпеки в навчальних закладах
Усі працівники під час прийняття на роботу і за місцем праці повинні проходити інструктажі з
питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі) відповідно до порядку, встановленого
НАПБ Б.02.005-94.
За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на: вступний;
первинний; повторний; позаплановий; цільовий.
Вступний протипожежний інструктаж проводиться з:
 усіма щойно прийнятими на роботу особами;
 учнями і студентами в навчальних закладах перед початком навчання в лабораторіях, майстернях
тощо.
Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується керівником
(заступником, головним інженером) об'єкта освіти.
Первинний протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб спільного
фаху за програмою, складеною з урахуванням відповідних інструкцій з пожежної безпеки для
працівників, інших нормативних актів про пожежну безпеку і орієнтовного переліку питань
первинного протипожежного інструктажу.
Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не
менше ніж один раз на рік за переліком питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час
проведення вступного та первинного протипожежного інструктажів.
Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в спеціально відведеному
приміщенні:
у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних документів з питань пожежної
безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо);
у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого
пожежонебезпечного устаткування;
на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлене незадовільне знання
працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у разі пожежі та
користуватися первинними засобами пожежогасіння.
Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених
спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажів визначаються в кожному випадку окремо
залежно від причин, що викликали потребу його проведення.
Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками:
перед виконанням ними разових (тимчасових)
пожежонебезпечних робіт (зварювальних,
розігрівальних тощо);
під час ліквідації стихійного лиха, аварії;
у разі організації масових заходів з учнями та дітьми дошкільного віку.
Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах
робиться запис з підписом осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.
Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з проведенням відповідних
інструктажів з охорони праці.
Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань
усним опитуванням, за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок
роботи з засобами пожежогасіння.
Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах
робиться запис з підписом осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.
Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє
виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).
Керівник закладу, установи і організації зобов’язаний видати примірник інструкції з пожежної
безпеки за напрямком роботи або вивісити його на робочому місці.
94.Адміністративна, кримінальна відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Правозастосовна діяльність органів внутрішніх справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху спрямована на зміцнення дисципліни на транспорті, боротьбу з порушеннями правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортних пригод,

захист особистих прав громадян. Порядок провадження у справах про адміністративні порушення
Правил визначається законодавством про дорожній рух, Кодексом України про адміністративні
правопорушення та Інструкцією по організації провадження у справах про адміністративні порушення
правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Адміністративна
відповідальність за порушення правил настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за
собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності.
Про вчинення порушення правил працівник міліції згідно із ст.255 КпАП України складає
протокол. Якщо порушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожного порушника.
За вчинення адміністративних порушень правил відповідними статтями КпАП України
передбачено накладення таких адміністративних стягнень:
- штраф;
- позбавлення права керування транспортними засобами;
- оплатне вилучення транспортного засобу.
Кримінальна відповідальність
1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує
транспорт-, ним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження,
-карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк
до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без
такого.
2 Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне
ушкодження,
-караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати
транспортними засобами на строк до трьох років або без такого
3 Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб,
-караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права
керувати транспортними засобами на строк до трьох років
95.Гігієнічні вимоги до організації роботи вентиляції
Основні вимоги до вентиляції виробничих приміщень визначені санітарними нормами (СН), а
також будівельними нормами і правилами "Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря".
Об’єм потрібного повітря має бути достатнім, він визначається розрахунковим шляхом.
Розрахунок ведеться відповідно по надлишку явного тепла або вологи, або за кількістю шкідливих
надходжень пилу, газів, пари. При їх одночасному виділенні необхідний повітрообмін має
встановлюватися за домінуючою шкідливістю.
Згідно з СН, кількість зовнішнього повітря, що потрапляє у приміщення на одного працюючого,
має становити не менше ЗО м3/год. при роботі у приміщенні об’ємом менше 20 м3 на одну людину і не
менше 20 м3/год при об’ємі приміщення понад 20 м3 на одну людину. У приміщеннях без природної
вентиляції подача повітря на одну людину має становити не менше 60 м3/год.
Баланс припливного і повітря, яке видаляється, має відповідати призначенню вентиляції і умовам
її використання. У класичних умовах кількість припливного повітря має відповідати кількості повітря,
що видаляється, а різниця між ними має бути мінімальною. На практиці необхідна організація
повітрообміну здійснюється з перевагою тієї або іншої кількості повітря у загальному балансі.
В багатьох випадках проектують такі схеми організації повітрообміну, коли у всьому приміщенні
мають підтримуватися надлишковий тиск по відношенню до атмосферного, а відтак об’єм припливного
повітря має бути більшим за об’єм, що видаляється.
Позитивний повітряний баланс необхідний при організації вентиляції з надлишковим
вологовиділенням для профілактики утворення туману і конденсату внаслідок проникнення холодного
повітря ззовні.
Припливні витяжні системи мають бути правильно розміщеними. Приплив має забезпечувати
максимальну чистоту і оптимальні мікрокліматичні параметри повітря у робочій зоні. Витяжка має
максимально видаляти шкідливі виділення. Система вентиляції не повинна викликати перегрів або
переохолодження працюючих чи збільшувати рівень виробничого шуму, та бути ефективною в будьяку пору року за будь-яких кліматичних і погодних умов, а також простою по влаштуванню, надійною в
експлуатації і відповідати вимогам електро-, вибухопожежобезпеки.
Ефективність та надійність роботи вентиляційної установки і всієї системи вентиляції оцінюється
на підставі санітарно-гігієнічних випробувань.

96. Комісія з питань охорони праці підприємства: порядок створення, обов’язки та права комісії
Стаття 16. Комісія з питань охорони праці підприємства
На підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будьяких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу
може створюватися комісія з питань охорони праці.
Комісія складається з
представників
роботодавця
та професійної спілки, а також
уповноваженої найманими працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та інших служб
підприємства відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
97.Організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в Міністерстві освіти і науки
України
Наказ МОН 01.08.01 N 563 зі змінами та доповненнями від 20.11.2006р.№782 п.2
2.1. Загальне керівництво і відповідальність за організацію роботи з охорони праці, безпеки
життєдіяльності в Міністерстві освіти і науки України покладається на першого заступника
Міністра
2.2. Міністерство освіти і науки України:
2.2.1 забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності відповідно до Законів України "Про освіту" , "Про охорону праці"
чинних нормативно-правових актів і несе відповідальність за загальний стан роботи з
охорони праці в галузі, координує і контролює діяльність навчальних закладів щодо забезпечення
здорових, безпечних умов навчання, виховання і праці;
2.2.2 проводить єдину науково-технічну політику з питань охорони
праці,
безпеки
життєдіяльності, впровадження нових технологій навчання, системи стандартів безпеки праці,
направлених на забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;
2.2.3 створює службу охорони праці Міністерства освіти і науки України відповідно до
Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці
України від 15.11.2004 N 255 ,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N
1526/10125 (далі - Типове положення про службу охорони праці). Одночасно може створювати
службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує
інші функціональні завдання з питань
безпеки життєдіяльності. Ця служба безпосередньо
підпорядковується першому заступнику Міністра;
2.2.4 забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування нормативно-правових
актів з охорони праці відповідно до цього Положення; видає накази, інструкцій з питань охорони праці,
здійснює контроль за їх виконанням;
2.2.5 забезпечує функціонування системи управління охороною праці в навчальних закладах;
2.2.6 розробляє і після узгодження у встановленому порядку затверджує переліки навчального
обладнання, технічних засобів навчання, меблів тощо;
2.2.7 передбачає внесення до навчальних програм та підручників питання охорони праці,
безпеки життєдіяльності;
2.2.8 здійснює внутрівідомчий контроль за станом охорони праці в навчальних закладах;
2.2.9 здійснює контроль за наданням установлених пільг особам, що працюють у важких
та шкідливих умовах праці, забезпеченням спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального
захисту учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного
законодавства;
2.2.10 організовує підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці,
безпеки життєдіяльності з урахуванням особливостей навчального закладу;
2.2.11 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних
закладах;
2.2.12 один раз на три роки організовує в установленому порядку навчання і перевірку знань
з охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників, спеціалістів, працівників галузі, які є членами
відповідної постійно діючої комісії з перевірки знань у навчальних закладах;
2.2.13 організовує і проводить колегії, наради, конференції, виставки, громадські огляди з
охорони праці, безпеки життєдіяльності;
2.2.14 здійснює постійний зв'язок з органами виконавчої влади та громадськими організаціями
щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

2.2.15 веде оперативний облік групових та із смертельним наслідком нещасних випадків з
вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, у разі потреби бере участь у
їх розслідуванні;
2.2.16 укладає Угоду з питань поліпшення умов і безпеки праці та навчання з ЦК профспілки
працівників освіти і науки України;
2.2.17 бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони праці.
98.Категорії будівель і приміщень за вибухопожежною небезпекою.
Приміщення класифікують за призначенням та за категоріями з вибухопожежної та пожежної
небезпеки.
Будинки та приміщення за призначенням підрозділяють на житлові, громадські, виробничі,
сільськогосподарські, складські, лабораторні, адміністративні та побутові промислових підприємств
тощо.
Для визначення ступеня вогнестійкості, площі та поверхності забудови, а також системи опалення,
водопостачання, вентиляція та інших параметрів необхідно знати класифікацію приміщень (будівель) за
ступенем вибухопожежної небезпеки.
В основі класифікації лежать порівняльні дані, що визначають ймовірність виникнення пожежі або
вибуху залежно від властивостей і стану речовин, що задіяні у виробничому процесі.
За категоріями з вибухопожежної та пожежної небезпеки класифікують лише будинки та
приміщення виробничого і складського призначення.
Визначення категорій приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки проводиться шляхом
послідовної перевірки відповідності приміщення категоріям від вищої (А) до нижчої (Д).
За вибухопожежною і пожежною небезпекою приміщення й будівлі поділяються на 5 категорій: А,
Б, В, Г, Д, а зовнішні установки на категорії: Аз, Бз, Вз, Гз, Дз,
Будівлі належать до категорії А, якщо в них задіяні горючі гази, ЛЗР з температурою спалахування
до 28° С, а також такі, що здатні до вибуху і горіння при взаємодії з водою, киснем повітря. Сюди
відносяться склади балонів з стисненим горючим газом, бензосклади, ацетиленові станції, малярні цехи
та ін.
До категорії Б - з температурою спалаху понад 28°С. Сюди належать насоси станцій, малярні цехи
де є рідини з температурою спалаху від 28 до 120°С (газ, нафта, скипидар, смола та ін.).
До категорії В, якщо в них є горючі гази, горючі і важкогорючі рідини, тверді горючі речовини та
матеріали,здатні тільки горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або між собою, за умови, що вони
не належать до категорії А і Б. Сюди належать паливно-мастильні склади, автогаражі, лісопильні,
деревообробні, смолопереробні заводи, склади горючих матеріалів і т.ін.
До категорії Г, якщо в них знаходяться негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному та
розплавленому стані з виділенням променистого тепла, іскор, полум'я, а також горючі гази, рідини та
тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо (газогенераторні станції, котельні, ливарні,
термічні цехи, автомобільні гаражі, депо і ін.).
До категорії Д, якщо в них знаходяться негорючі матеріали у холодному стані. Сюди належать всі
будівлі, якщо їх не віднесено до категорії А, Б, В, Г (механоскладальні заводи, цехи холодної обробки
металу, компресорні станції, склади металу і т.ін.).
99.Поняття, основні принципи та завдання цивільного захисту
Цивільний захист здійснюється з метою:
— реалізації державної політики, спрямованої на гарантування безпеки та захисту населення та
територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних
ситуацій у мирний час та особливий період;
— подолання наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі наслідків надзвичайних ситуацій на
територіях іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України.
Принципи цивільного захисту
Цивільний захист здійснюється на принципах:
— добровільності при залученні людей до вжиття заходів у сфері цивільного захисту, пов'язаних з
ризиком для життя і здоров'я;
— комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;
— створення системи раціональної превентивної безпеки з метою максимально можливого,
економічно обґрунтованого зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і мінімізації їх
наслідків;
— територіальності та функціонування єдиної системи цивільного захисту;

— мінімізації заподіяння шкоди довкіллю;
— гласності, вільного доступу населення до інформації у сфері цивільного захисту відповідно до
законодавства.
Завдання цивільного захисту
Основними завданнями цивільного захисту є:
— збір та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;
— прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій;
— здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту;
— розробка і виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання норм і
стандартів у сфері цивільного захисту;
— розробка і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту;
— створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для
запобігання надзвичайним ситуаціям;
— розроблення і виконання науково-технічних програм, спрямованих на запобігання
надзвичайним ситуаціям;
— оперативне повідомлення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної
ситуації, своєчасне та достовірне інформування про обставини, що склалися, та заходи, що вживаються
для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків;
— організація захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, надання невідкладної
психологічної, медичної та іншої допомоги потерпілим;
— проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація
життєзабезпечення постраждалого населення;
— забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільного захисту до запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;
— надання з використанням сил цивільного захисту оперативної допомоги населенню в разі
виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;
— навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих
побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань;
— міжнародна співпраця у сфері цивільного захисту.
100. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами
5.1. При організації праці, що пов'язана з використанням ВДТ ,ЕОМ і ПЕОМ, для збереження
здоров'я працюючих, запобігання профісійним захворювання і підтримки працездатності слід
передбачити внутрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку.
5.2. Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку мають передбачати додаткові нетривалі
перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і суб'єктивних ознак втомлення і зниження
працездатності.
5.3. При виконанні протягом дня робіт, що належать до різних видів трудової діяльності, за
основну роботу з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ слід вважати таку, що займає не менше 50% часу впродовж
робочої зміни мають передбачатися: перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви); перерви
для відпочинку і особистих потреб (згідно з трудовими нормами); додаткові перерви, що вводяться
для окремих професій з урахуванням особливостей трудової діяльності.
5.5. Тривалість обідньої перерви визначається
чинним законодавством про працю і
Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (Організації, установи).
5.6. Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ розроблено з
урахуванням характеру трудової діяльності, напруженості і важкості праці диференційовано для
кожної професії.
5.7. За характером трудової діяльності виділено три професійні групи згідно з діючим
класифікатором професій:
1) розробники програм (інженери-програмісти) виконують роботу
переважно
з
відеотерміналом та документацією при необхідності і інтенсивного обміну інформацією з ЕОМ і
високою частиною прийняття рішень. Робота характеризується інтенсивнорозумовою творчою
працею з підвищеним напруженням зору, конценрацією уваги на фоні нервово-емоційного
напруження, вимушеною робочою позою, загальною гіподинамією, періодичним навантаженням на
кисті верхніх кінцівок. Робота виконується в режимі діалогу з ЕОМ у вільному темпі з
періодичним пошуком помилок в умовах дефіциту часу;

2) оператори електронно-обчислювальних машин - виконують роботу яка пов'язана з обліком
інформації одержаної з ВДТ за попереднім запитом, або тієї, що надходить з
нього,
супроводжується
перервами
різної
тривалості,
пов'язана
з виконанням іншої роботи і
характеризується як робота з напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим
напруженням середнього ступеня та виконується у вільному темпі;
3) оператор комп'ютерного набору - виконує одноманітні за характером роботи з
документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран дисплея,
з введенням даних з високою швидкістю, робота характеризується як фізична праця з підвищеним
навантаженням на кисті верхніх кінцівок на фоні загальної гіподенамії з напруженям зору, нервовоемоційним напруженням.
5.8. Встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ЕОМ при
8-годинній денній робочій зміні в залежності від характеру праці:
- для розробників програм із застосуванням ЕОМ, слід призначати регламентовану перерву
для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за ВДТ;
- для операторів із застосування ЕОМ, слід призначати регламентовані перерви для
відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години;
- для
операторів
комп'ютерного
набора слід призначати регламентовані перерви для
відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожною години роботи за ВДТ.
5.9. У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати регламентовані
перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 години.
5.10. При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви повинні встановлюватися в перші 8
годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4-х годин
роботи, незалежно від характеру трудової діяльності, через кожну годину тривалістю 15 хвилин.
5.11. З метою зменшення негативного впливу монотонності є доцільним застосовувати
чергування операцій усвідомленого тексту і числових даних (зміна змісту роботи). Чередування вводу
даних та редагування текстів.
5.12. Для зниження нервово-емоційного
напруження,
втомлення зорового аналізатору,
поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втомі
доцільні деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, наведених в додатку 8.
5.13. В окремих випадках - при хронічних скаргах працюючих з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ на зорове
втомлення незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних вимог до режимів праці і відпочинку, а
також застосування засобів локального захисту очей - допускаються індивідуальних підхід до
обмеження часу робіт з ВДТ, зміни характера праці, чергування з іншими видами діяльності, не
пов'язаними з ВДТ.
5.14. Активний відпочинок має полягати у виконанні комплексу гімнастичних вправ,
спрямованих
на зняття нервового напруження, м'язове розслаблення, відновлення функцій
фізіологічних систем, що порушуються
протягом
трудового процесу, зняття втоми очей,
поліпшення мозкового кровообігу і працездатності (дод.8).
5.15. За умови високого рівня напруженості робіт з ВДТ показане психологічне
розвантаження у спеціально обладнаних приміщеннях (в кімнатах психологічного розвантаження)
під час регламентованих перерв або в кінці робочого дня.
101. Уповноважені з питань охорони праці, їх права і соціальний захист
Стаття 42. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці
Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці
мають право
безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці і вносити
обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень нормативноправових актів з безпеки і гігієни праці.
Для виконання цих обов'язків роботодавець за свій рахунок організовує навчання, забезпечує
необхідними засобами і звільняє уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього
заробітку.
Не можуть бути ущемлені будь-які законні інтереси працівників у зв'язку з виконанням ними
обов'язків уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Їх звільнення або
притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою
найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором.

Якщо уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці вважають, що
профілактичні заходи, вжиті роботодавцем, є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою
до органу державного нагляду за охороною праці. Вони також мають право брати участь і вносити
відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок підприємств чи виробництв фізичних осіб, які
відповідно до законодавства використовують найману працю, цими органами.
Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці діють відповідно до
типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони праці.
102. Організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в міських державних
адміністраціях та районних (міських) управліннях освітою Відповідальність за організацію
роботи з охорони праці
Наказ МОН 01.08.01 р. №563 зі змінами та доповненнями від 20.11.2006р.№782 п.3.
3.1. Відповідальність за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в
Міністерстві освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннях (відділах) освіти і науки,
органах управління освітою несуть їх керівники.
3.2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та районні (міські)
управління освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:
3.2.1 здійснюють керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці, безпеки
життєдіяльності в навчальних закладах, безпосередньо їм підпорядкованих
3.2.2 відповідно до Типового положення про службу охорони праці створюють службу
охорони праці; одночасно можуть створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу
служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання
з питань
безпеки життєдіяльності
3.2.3 забезпечують функціонування системи управління охороною праці в навчальних закладах;
3.2.4 забезпечують виконання нормативно-правових актів з охорони праці в навчальних
закладах та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці тощо;
3.2.5 надають необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення навчальновиховного процесу в навчальних закладах; систематично заслуховують їх керівників про стан роботи з
охорони праці, безпеки життєдіяльності;
3.2.6 тимчасово призупиняють або забороняють навчально-виховний процес у навчальних
закладах, а також роботи в небезпечних для життя і здоров'я умовах; притягають до відповідальності
осіб, які порушують трудове законодавство, правила і норми з охорони праці, вимоги безпеки
проведення навчально-виховного процесу, призначають повторну перевірку знань працівників з
охорони праці;
3.2.7 один раз на три роки здійснюють:
навчання та перевірку знань з охорони праці керівників навчальних закладів, їх заступників,
інспекторів відділів (управлінь) освіти, також спеціалістів, викладачів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, інших педагогічних працівників відповідно до Типового положення, якщо це не
суперечить спеціальним вимогам;
навчання та перевірку знань з безпеки життєдіяльності цих категорій працівників відповідно
до Положення про навчання
3.2.8 забезпечують навчальні заклади законодавчими та нормативно-правовими актами з
охорони праці, безпеки життєдіяльності;
3.2.9 здійснюють контроль за наданням пільг особам, які працюють у шкідливих і
небезпечних умовах, забезпечують їх спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального
захисту",затвердженим
наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 і зареєстрованим у Мін'юсті України
18.11.96 за N 667/1692;
3.2.10 здійснюють контроль за дотриманням норм і правил з охорони праці в трудових
об'єднаннях учнів, студентів, курсантів, своєчасним навчанням, інструктажем і перевіркою знань з
питань охорони праці керівників цих об'єднань;
3.2.11 забезпечують проведення дозиметричного контролю в навчальних закладах шляхом
укладення договорів з відповідними службами згідно з чинним законодавством;

3.2.12 не дозволяють залучення вихованців,
учнів, студентів, курсантів,
слухачів до
господарських робіт і виробничої практики без обстеження робочих місць відповідними органами
державного нагляду; забезпечують контроль за проведенням робіт, які негативно впливають
на
учасників навчально-виховного процесу та стан
довкілля;
3.2.13 контролюють роботу методичних служб щодо розроблення нормативних актів з охорони
праці, вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду;
3.2.14 здійснюють постійний зв'язок з органами виконавчої влади та громадськими
організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;
3.2.15 здійснюють
контроль
за
якістю
виконання будівельно-монтажних робіт на
новобудовах навчальних закладів; не допускають уведення в експлуатацію об'єктів освіти з
порушеннями технологічного циклу;
3.2.16 організовують і проводять приймання навчальних закладів до нового навчального року
відповідними комісіями;
3.2.17 визначають базові (опорні) навчальні заклади щодо створення здорових і безпечних умов
праці та навчання;
3.2.18 здійснюють контроль за проведенням інструктажів з охорони
праці,
безпеки
життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
3.2.19 здійснюють
затвердження посадових інструкцій керівників навчальних закладів з
обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
3.2.20 організовують проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до
вимог чинних нормативно-правових актів;
3.2.21 щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці
в навчальних закладах;
3.2.22 систематично розглядають на колегіях, засіданнях ради з освіти звіти керівників
навчальних закладів про стан охорони праці, безпеки життєдіяльності
3.2.23 організовують розслідування та облік групових нещасних випадків та випадків із
смертельним наслідком, пов'язаних з навчально-виховним процесом, проводять аналіз їх причин
та вживають заходів щодо їх попередження.
Закон про ОП ст.44 – За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону
праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною
праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до
дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.
103.Класифікація вибухо та пожежонебезпечних приміщень (зон)
Головним заходом запобігання пожеж і вибухів від електрообладнанняє правильний вибір і
експлуатація обладнання у вибухо- і пожежонебезпечних приміщеннях. Згідно з ПУЕ, приміщення
поділяються на вибухонебезпечні (В-І, В-Іа, В-Іб, В-Іг, В-П, В-Па) і пожежонебезпечні (П-І, П-П, П-Па,
П-Ш) зони.
Вибухонебезпечна зона — це простір, в якому є або можуть з'явитися вибухонебезпечні суміші
Пожежонебезпечна зона — це простір, де можуть знаходитися горючі речовини як при
нормальному технологічному процесі, так і при можливих його порушеннях.
Клас В-І — зони приміщень, в котрих виділяються горючі гази і пари в такій кількості і з такими
властивостями, що можуть створювати з повітрям або іншими окислювачами вибухонебезпечні суміші
при нормальних нетривалих режимах роботи.
Клас В-Іа—зони приміщень, в котрих вибухонебезпечна концентрація газів і пари можлива лише
внаслідок аварії або несправності.
Клас В-Іб—ті ж самі зони, що й класу В-Іа, але мають наступні особливості:
— горючі гази мають високу нижню концентраційну межу поширення полум'я (15% і більше) та
різкий запах;
— при аварії в цих зонах можливе утворення лише місцевої вибухонебезпечної концентрації, яка
поширюється на об'єм, не більший 5% загального об'єму приміщення (зони);
— горючі гази і рідини використовуються у невеликих кількостях без застосування відкритого
полум'я, у витяжних шафах або під витяжними зонтами.
Згідно з ПУЕ, якщо об'єм вибухонебезпечної суміші перевищує 5% вільного об'єму приміщення,
то все приміщення належить до відповідного класу вибухонебезпеки. Якщо об'єм вибухонебезпечної
суміші дорівнює або менший 5% вільного об'єму приміщення, то вибухонебезпечною вважається зона

приміщення в межах до 5 м по горизонталі і вертикалі від технологічного апарата, від якого можливе
виділення горючих газів або пари ЛЗР. Приміщення за межами вибухонебезпечної зони вважається
вибухобезпечним, якщо немає інших факторів, які утворюють вибухонебезпечність.
Клас В-Іг — зовнішні установки, які містять вибухонебезпечні гази, пари, рідини, при цьому
вибухонебезпечна концентрація може утворюватися лише внаслідок аварії або несправності.
Клас В-ІІ — зони приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних концентрацій пилу або
волокон з повітрям або іншим окислювачем при нормальних, нетривалих режимах роботи.
Клас В-ІІа — зони, аналогічні зонам класу В-ІІ, де вибухонебезпечна концентрація пилу і волокон
може утворюватися лише внаслідок аварії або несправності.
Клас П-І — зони приміщень, в котрих застосовуються або зберігаються горючі рідини з
температурою спалаху вище 61 °С.
Клас П-ІІ — зони приміщень, де виділяється горючий пил або волокна з нижньою
концентраційною межею поширення полум'я понад 65 г/м3 об'єму повітря, або вибухонебезпечного
пилу, вміст котрого в повітрі приміщень не досягає вибухонебезпечних концентрацій.
Клас П-ІІа — зони приміщень, в котрих є тверді або волокнисті горючі речовини. Горючий пил і
волокна не виділяються.
Клас П-ІІІ — зовнішні установки, де застосовуються або зберігаються горючі рідини з
температурою спалаху пари понад 61 °С, а також тверді горючі речовини.
Клас зони визначають технологи спільно з електриками проектної або експлуатаційної організації,
виходячи з характеристики навколишнього середовища.
Згідно з ПУЕ, в пожежонебезпечних зонах використовується електрообладнання закритого типу,
внутрішній простір котрого відділений від зовнішнього середовища оболонкою. Апаратуру управління і
захисту, світильники рекомендується застосовувати в пилонепроникному виконанні. Вся
електропроводка повинна мати надійну ізоляцію. У вибухонебезпечних зонах та в зовнішніх установках
слід використовувати вибухозахищене обладнання, виготовлене згідно з ГОСТ 12.2.020-76. Пускову
апаратуру, магнітні пускачі для класів В-І та В-ІІ необхідно виносити за межі вибухонебезпечних
приміщень з дистанційним керуванням. Проводи у вибухонебезпечних приміщеннях мають
прокладатися у металевих трубах. Може використовуватися броньований кабель. Світильники для
класів В-І, В-ІІ, В-ІІа також повинні мати вибухозахищене виконання.
104.Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання з цивільного захисту
1. До завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить:
1) забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах суб’єкта
господарювання;
2) забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного та
індивідуального захисту;
3) розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі
виникнення аварії;
4) організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних заходів щодо
працівників та майна суб’єкта господарювання;
5) створення об’єктових формувань цивільного захисту відповідно до цього Кодексу та інших
законодавчих актів, необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази і забезпечення
готовності таких формувань до дій за призначенням;
6) створення диспетчерських служб відповідно до цього Кодексу та інших законів, необхідних для
забезпечення безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
7) проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах суб’єкта
господарювання, здійснення заходів щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків;
8) здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам
техногенної та пожежної безпеки;
9) декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
10) розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки;
11) проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту;
12) забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання відповідно до
вимог статті 133 цього Кодексу;
13) здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що зменшують рівень ризику
виникнення надзвичайних ситуацій;

14) забезпечення безперешкодного доступу посадових осіб органів державного нагляду,
працівників аварійно-рятувальних служб, з якими укладені угоди про аварійно-рятувальне
обслуговування суб’єктів господарювання, для проведення обстежень на відповідність протиаварійних
заходів планам локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно
небезпечних об’єктах, сил цивільного захисту – для проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
15) забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання,
використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту;
16) здійснення обліку захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі
(утриманні);
17) дотримання протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режиму;
18) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
19) розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки і
техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання;
20) розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної безпеки,
здійснення постійного контролю за їх виконанням;
21) забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а
також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади,
який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;
22) утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх
використання не за призначенням;
23) здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і
використання для цієї мети виробничої автоматики;
24) своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів цивільного захисту про
несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про
закриття доріг і проїздів на відповідній території;
25) виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених цим Кодексом та
іншими законодавчими актами.
2. Організація заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання здійснюється підрозділами
(посадовими особами) з питань цивільного захисту, які створюються (призначаються) керівниками
зазначених суб’єктів господарювання з урахуванням таких вимог:
1) у суб’єктах господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, з
чисельністю працюючих понад 3 тисячі осіб створюються підрозділи з питань цивільного захисту;
2) у суб’єктах господарювання, а також закладах охорони здоров’я із загальною чисельністю
працюючих та осіб, які перебувають на лікуванні, від 200 до 3 тисяч осіб та у суб’єктах
господарювання, віднесених до другої категорії цивільного захисту, призначаються посадові особи з
питань цивільного захисту;
3) у навчальних закладах з денною формою навчання з чисельністю 500 і більше осіб, які
навчаються, призначаються посадові особи з питань цивільного захисту;
4) у суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих до 200 осіб призначаються особи з
питань цивільного захисту за рахунок штатної чисельності суб’єкта господарювання.
3. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську
діяльність та зареєстровані відповідно до Закону як підприємці, виконують заходи цивільного захисту
особисто.
4. Порядок діяльності підрозділів з питань цивільного захисту або призначених осіб визначається
відповідними положеннями про них або посадовими інструкціями. Положення про підрозділ (посадова
інструкція працівника) з питань цивільного захисту затверджується керівником, що його створив
(призначив), на підставі типового положення про такий підрозділ, що затверджується центральним
органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
цивільного захисту.
105.Розслідування та облік професійних захворювань і отруєнь
Професійний характер хронічних захворювань та отруєнь (далі — захворювання) визначається
експертною комісією у складі спеціалістів лікувально-профілактичного закладу (далі - заклад), якому
надано таке право МОЗ України. У разі необхідності до роботи комісії залучаються спеціалісти

(представники) підприємства, робочого органу виконавчої дирекції Фонду, профспілкової організації,
членом якої є потерпілий.
Віднесення захворювання до професійного проводиться відповідно до Порядку встановлення
зв'язку захворювання з умовами праці (далі — Порядок).
Зв'язок захворювання з умовами праці працівника визначається на підставі клінічних даних і
санітарно-гігієнічних умов праці, встановлюється відповідною установою (закладом) державної
санітарно-епідеміологічної служби (далі - служба) за участю спеціалістів (представників) підприємства,
профспілок та робочого органу виконавчої дирекції Фонду.
У разі виникнення підозри на захворювання лікувально-профілактичний заклад направляє
працівника з документами (перелік визначено Порядком) до головного спеціаліста з професійної
патології міста (області), який направляє хворого до спеціалізованого лікувально-профілактичного
закладу згідно з Переліком МОЗ. Відповідальність за визначення діагнозу покладається на керівників
цих закладів. У спірних випадках хворий направляється до Інституту медицини праці Академії
медичних наук (м. Київ), рішення якого може бути оскаржене тільки у судовому порядку.
На кожного хворого заклад складає повідомлення за формою П-3, яке протягом трьох діб після
встановлення діагнозу надсилається:
• роботодавцю підприємства, шкідливі виробничі фактори якого призвели до виникнення
захворювання;
• відповідній установі (закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби;
• закладу, який обслуговує підприємство;
• відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду. Роботодавець організовує
розслідування захворювання протягом десяти робочих днів з моменту одержання повідомлення.
Розслідування проводиться комісією у складі представників:
• відповідної установи (закладу) служби (голова комісії), яка здійснює державний санітарний
нагляд за підприємством;
• закладу, яке обслуговує підприємство;
• підприємства;
• профспілкової організації, членом якої є хворий (або уповноваженого трудового колективу з
питань охорони праці);
• відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду.
Комісія з розслідування зобов'язана:
• розробити програму розслідування причин виникнення професійного захворювання;
• розподілити функції між членами комісії;
• розглянути питання про необхідність залучення до її роботи експертів;
• провести розслідування обставин та причин виникнення професійного захворювання;
• скласти акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4 (далі - акт
форми П-4) згідно з додатком 15, у якому відобразити заходи щодо запобігання розвитку професійного
захворювання та забезпечення нормалізації умов праці, а також установити осіб, які не виконали
відповідні вимоги законодавства про охорону праці і про забезпечення санітарного й епідемічного
благополуччя населення.
У разі коли роботодавець або інші члени комісії відмовляються підписати акт форми П-4,
складається відповідний акт, який є невід'ємною частиною акта форми П-4.
Акт форми П-4 затверджує головний державний санітарний лікар області (міста, району), на
водному, повітряному, залізничному транспорті, Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації
Держкордонслужби, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державного лікувальнооздоровчого управління, якому підпорядкована установа державної санітарно-епідеміологічної служби,
яка обслуговує підприємство.
Акт розслідування причин захворювання протягом трьох діб після закінчення розслідування
надсилається роботодавцем хворому та органам, представники яких брали участь у розслідуванні.
Перший примірник акта зберігається на підприємстві 45 років.
Роботодавець зобов'язаний протягом п'яти діб після закінчення розслідування розглянути
матеріали та видати наказ про заходи щодо запобігання захворюванням та про притягнення до
відповідальності осіб, з вини яких допущено порушення санітарних норм і правил.
У разі втрати працівником працездатності внаслідок захворювання роботодавець направляє
потерпілого на МСБК для розгляду питань подальшої його працездатності.

Контроль за розслідуванням захворювань, виконанням заходів щодо усунення причин їх
виникнення здійснюють установи (заклади), служби, профспілки та уповноважені трудових колективів з
питань охорони праці.
Реєстрація та облік захворювань ведеться:
• на підприємстві;
• у відповідному робочому органі виконавчої дирекції Фонду;
• в установах (закладах) служби;
• у лікувально-профілактичних закладах.
Установи (заклади) служби на підставі актів розслідування складають карти обліку захворювань за
формою П-5. Ці карти і записи на магнітних носіях зберігаються в установі служби та МОЗ протягом 45
років.
106. Фінансування охорони праці роботодавцем.
стаття 19. Фінансування охорони праці
Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем.
Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих
та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших
державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним
захворюванням, передбачається, поряд з іншими
джерелами фінансування, визначеними
законодавством, у державному і місцевих бюджетах. Для підприємств, незалежно від форм
власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю,
витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.
На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на охорону праці
передбачаються в державному або місцевих бюджетах і становлять не менше 0,2 відсотка від фонду
оплати праці.
Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи,
яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються згідно з переліком заходів
та засобів з охорони праці, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
107.Організація роботи з охорони праці в навчальних закладах та обов’язки посадових осіб.
Наказ МОН 01.08.01 №563 зі змінами та доповненнями від 20.11.2006р.№782 п.4.
4.1. Керівник ( директор, завідувач):
4.1.1 відповідає за створення безпечних
умов начально-виховного процесу згідно з
чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими
документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням; не дозволяє проведення
навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров'я учасників
навчально-виховного процесу;
4.1.2 відповідно до Типового положення про службу охорони праці створює в навчальному
закладі служби охорони праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо підпорядковуються
йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та
визначає їх функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи управління охороною
праці в навчальному закладі;
4.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах,
навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;
4.1.4 затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з
обов'язковим блоком питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
4.1.5 створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в
експлуатацію
нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти
приймання;
4.1.6 уживає
заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування,
обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;
4.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, безпеки
життєдіяльності та забезпечує його виконання;
4.1.8 організовує роботу комісії з перевірки готовності навчального закладу до нового
навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;
4.1.9 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень,
інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки
України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці колективного

договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій
профспілкового комітету
4.1.10 на засіданнях ради навчального закладу, нарадах керівників структурних підрозділів,
інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності організовує звітування з
питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного
договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань;
4.1.11 організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження
захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;
4.1.12 організовує роботу з розробки програми
вступного інструктажу та забезпечує
проведення всіх видів інструктажів:
з охорони праці - відповідно до Типового положення
з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення;
4.1.13 організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:
інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення
про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України
від 29.01.98 № 9 зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666,
інструкцій з безпеки (2) для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів
відповідно до цього Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;
*Інструкція з безпеки - порядок виконання вимог безпеки навчання і праці для учасників
навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
4.1.14 сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського
контролю з питань охорони праці;
4.1.15 контролює забезпечення учасників навчально-виховного процесу спецодягом, спецвзуттям
та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170,
зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692 ;
4.1.16 здійснює контроль за підготовкою трудових студентських загонів, учнівських об'єднань
щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації;
4.1.17 забезпечує проведення дозиметричного контролю відповідно до чинних нормативних
актів з обов'язковою реєстрацією в спеціальному журналі;
4.1.18 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення;
4.1.19 забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження
державної
системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;
4.1.20 організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів
учасників навчально-виховного процесу навчального закладу відповідно до Положення про медичний
огляд працівників
4.1.21 організовує з відповідними органами державного нагляду за охороною праці обстеження
робочих місць перед виробничою практикою; забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно
впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;
4.1.22 здійснює постійний зв'язок з державними органами та громадськими організаціями щодо
запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;
4.1.23 повідомляє за підлеглістю та Міністерству освіти і науки України протягом доби про
кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з
вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом під час навчально-виховного
процесу, на виробництві та у побуті;
4.1.24 організовує
розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного
процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до
чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.
4.2. Заступник керівника ( заступник директора, завідувача) (*):
* Організація роботи з охорони праці в навчальному закладі покладається на заступника
керівника (крім заступника
керівника з адміністративно-господарської роботи). У закладі,
де
немає вказаної посади, вищезазначені обов'язки виконує керівник закладу
4.2.1 організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (кабінетів,
лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

4.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних
документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховний процес; контролює
проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалів тощо;
4.2.3 здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів,
навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного процесу
відповідно до чинних типових переліків і норм;
4.2.4 здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією з уведення в експлуатацію
нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;
4.2.5 бере участь у підготовці студентських загонів, учнівських об'єднань щодо створення
здорових і безпечних умов праці та відпочинку в місцях їх дислокації;
4.2.6 один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників навчального
закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності, входить до складу комісії з перевірки знань;
4.2.7 контролює проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу в структурних підрозділах;
4.2.8 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років)
інструкцій з охорони праці для працівників навчальних закладів та інструкцій з безпеки для
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, а також розділів вимог охорони праці у
методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах,
лабораторіях, майстернях тощо;
4.2.9 забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з
підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці",
4.2.10 бере участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності
колективного договору (угоди);
4.2.11 затверджує погоджені службою охорони праці, безпеки життєдіяльності добові норми
зберігання і витрачання сильнодіючих отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежоі вибухонебезпечних матеріалів;
4.2.12 контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення
охорони праці, безпеки життєдіяльності;
4.2.13 бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за
станом охорони праці;
4.2.14 відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками
навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.
4.5. Завідувач
кабінетом, лабораторією, майстернею, навчально-виробничою майстернею,
майстер виробничого навчання:
4.5.1 несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання,
приладів, інструментів, інвентарю тощо;
4.5.2 не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного
процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
4.5.3 вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.2696 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України
від 29.10.96 № 170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;
4.5.4 відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з
безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях,
навчальних господарствах, спортивних залах тощо;
4.5.5 дозволяє використання обладнання,
встановленого
в лабораторіях,
кабінетах,
навчальних
господарствах,
цехах, дільницях, полігонах, передбачене чинними типовими
переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;
4.5.6 контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів на підприємствах, в установах і організаціях, не
дозволяє виконання робіт, що не передбачені умовами договору;
4.5.7 проводить інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого
процесу;

4.5.8 проводить
або
контролює
проведення
викладачем, учителем,
вихователем
інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з
обов'язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого
зразка (первинний, позаплановий, цільовий), форми журналів наведені в додатках 1,2;
4.5.9 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності
колективного договору (угоди);
4.5.10 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності
навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного
процесу, організує при потребі надання потерпілому першої долікарської допомоги, бере участь у
розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
4.6. Викладач, учитель, класовод, куратор групи, вихователь, класний керівник:
4.6.1 несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів, студентів,
курсантів, слухачів під час навчально-виховного процесу;
4.6.2 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується
чинними
законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
4.6.4 проводить інструктажі з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами,
аспірантами:
4.6.4.1 з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання
відповідно до Типового положення ;
4.6.4.2 з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних,
позашкільних заходів:
вступний на початку навчального року - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на
сторінці класного керівника, куратора групи,
первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в спеціальному журналі (додатки
1, 2),
інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) - з
реєстрацією в журналі обліку
навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, лекції,
практичної роботи тощо;
4.6.5 здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, студентами, курсантами,
слухачами, аспірантами правил (інструкцій) з безпеки;
4.6.6 проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців,
учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів під час навчально-виховного процесу;
4.6.7 проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух,
участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торговлі тощо);
4.6.8 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності
навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, студентом,
курсантом, слухачем, аспірантом, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому,
викликає медпрацівника
4.6.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до
нещасного випадку.
108. Основні вражаючи фактори вибуху
Вибух — надзвичайно швидке перетворення речовини, яке супроводжується миттєвим виділенням
великої енергії в невеликому об'ємі. Суттєвою ознакою вибуху є різке збільшення тиску, яке викликає у
навколишньому середовищі ударну хвилю. Основними уражаючими факторами вибухів є:
повітряна ударна хвиля, що виникає при вибухах детонуючих та ініціюючих речовин, при
вибухових перетвореннях хмар паливно-повітряних сумішей, вибухів резервуарів з перегрітою рідиною
та резервуарів під тиском;
осколкові поля, які утворюються уламками різного роду об'єктів, що летять.
Основними параметрами уражаючих факторів є: повітряної ударної хвилі – надлишковий тиск у її
фронті;
осколкового поля - кількість осколків, їх кінетична енергія та радіус розльоту.
Вибухи класифікують за походженням виділеної енергії на:
хімічні;
фізичні (електромагнітні, кінетичні);

ядерні.
109.Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з ймовірними джерелами надзвичайних
ситуацій. Зонування територій за ступенем небезпеки
Територія міста, з урахуванням переважного функціонального призначення, поділяється на
селітебну, виробничу і ландшафтно-рекреаційну.
Селітебна територія має таке призначення: розміщення житлового фонду, громадських будівель і
споруд, у тому числі науково-дослідних комплексів, а також окремих комунальних і промислових
об’єктів, які не вимагають утворення санітарно- захисних зон; будівництво шляхів міського сполучення,
вулиць, площ, парків, садів, бульварів та інших місць загального користування.
Виробничу територію призначено для розміщення промислових підприємств і пов’язаних із ними
об'єктів, комплексів наукових установ із дослідними виробництвами, комунально-складських об’єктів,
споруд зовнішнього та приміського транспорту, споруд зовнішнього транспорту.
Ландшафтно-рекреаційна територія включає міські ліси, лісопарки, лісозахисні зони, водоймища,
сільськогосподарські та інші угіддя, які спільно з парками, садами, скверами і бульварами,
розміщеними на селітебній території, формують систему відкритого простору.
У межах зазначених територій виділяються різноманітні зони функціонального призначення:
житлової забудови, громадських центрів, промислові, наукові і науково- виробничі, комунальноскладські, зовнішнього транспорту, масового відпочинку, курортні (у містах і селищах, які мають
лікувальні ресурси), охоронюваних ландшафтів.
Крім того, виділяються зони можливого небезпечного землетрусу, можливого катастрофічного
затоплення, можливих небезпечних геологічних явищ, радіоактивного забруднення, хімічного
зараження, прикордонна зона, зона можливих руйнувань внаслідок збройного конфлікту, можливого
утворення завалів, позаміська зона, для яких також розробляються і проводяться заходи щодо
запобігання надзвичайних ситуацій.
Зона можливого небезпечного землетрусу - територія, у межах якої інтенсивність сейсмічного
впливу становить сім і більше балів. Розмір і місцезнаходження цієї зони визначається за картами
сейсмічного районування відповідно до вимог Державних будівельних норм.
Зона вірогідного затоплення - територія, межі якої можуть бути вкриті водою внаслідок
стихійного лиха або руйнування гідротехнічних споруд.
Зона вірогідного катастрофічного затоплення - територія, на якій передбачається загибель людей,
сільськогосподарських тварин і рослин, пошкодження, або знищення матеріальних цінностей, у першу
чергу, будівель і споруд, а також збитки навколишньому середовищу.
Зона можливого радіоактивного забруднення - територія або акваторія, на якій є можливим
забруднення поверхні ґрунту, будівель і споруд, атмосфери, води, продовольства, харчової сировини
радіоактивними речовинами, яке може викликати перевищення нижнього критичного значення доз
опромінення населення.
Зона можливого хімічного зараження - територія, у межах якої внаслідок пошкодження або
руйнування ємностей із хімічно небезпечними речовинами можливе розповсюдження цих речовин у
концентраціях або кількості, які становлять загрозу для людей, сільськогосподарських тварин і рослин
упродовж певного періоду.
Зона можливих руйнувань - територія міст, інших населених пунктів і об'єктів економіки, на якій
можливе виникнення надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, який дорівнює 0,3 кгс/см2 і
більше, а також сейсмічний вплив, що спричиняє руйнування будівель, споруд і комунікацій.
Зона можливого утворення завалів - частина зони можливих руйнувань, яка включає ділянки
розташування будівель і споруд із прилеглою до них місцевістю, де слід чекати утворення завалів,
обрушення конструкцій цих будівель і споруд.
Позаміська зона - територія, розташована за межами зон можливих руйнувань, можливого
радіоактивного забруднення, хімічного ураження, вірогідного катастрофічного затоплення і
підготовлена для розміщення евакуйованого населення.
Можливе часткове або повне накладання двох, і більше зон можливої небезпеки. На такій
території запобіжні заходи проводяться від усіх видів небезпек відповідно до накладених зон.
Слід відзначити, що з метою забезпечення безпеки виробництва і населення особлива увага
приділяється розміщенню потенційно небезпечних об'єктів та селітебних територій. Проблеми
розміщення зазначених об’єктів і територій знаходять своє вирішення під час прогнозування соціальноекономічного розвитку країни, розробки генеральної схеми розміщення виробничих сил, схем розвитку
галузей економіки, економічних районів і територій.

110.Медичний огляд працівників певних категорій, порядок їх проведення
Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону праці" та ч. 1 ст. 169 КЗпП роботодавець
зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (при
прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників,
зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є
потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21
року.
Здійснення медичних оглядів покладається на медичні заклади, працівники яких несуть
відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану
здоров'я працівника.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним медичним оглядам та порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних
книжок затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 із змінами та
доповненнями.
Працівник зобов'язаний проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні
огляди, тому роботодавець має право притягнути працівника, який ухиляється від обов'язкового
медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без
збереження заробітної плати (ст. 46 КЗпП).
Роботодавець на прохання працівника або за своєю ініціативою організує позачерговий медичний
огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці.
За час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце роботи (посада) і
середній заробіток.
Так, згідно із ст. 8 Закону України "Про охорону праці" та ст. 163 КЗпП України на роботах із
шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або
здійснюваних у несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно за
встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а
також мийні та знешкоджувальні засоби. Такими засобами повинні бути забезпечені в тому числі і
працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного
лиха тощо, що не передбачені трудовим договором.
Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та
утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та
колективного договору.
У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний
замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального
захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти роботодавець зобов'язаний компенсувати
всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.
Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад установлені норми,
видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього
працівника вимагають їх застосування.
Детально ці питання врегульовані Положенням про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
24 березня 2008 р. № 53.
Відповідно до ст. 7 Закону України "Про охорону праці" працівники, зайняті на роботах з важкими
та шкідливими умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням,
молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на
оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу,
додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і
компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку.
Перелік робіт і професій, що дають працівникам право на одержання молока або інших
рівноцінних харчових продуктів, визначається у локальному порядку роботодавцем за погодженням з
виборним органом первинної профспілкової організації з урахуванням медичних рекомендацій. Цей
перелік є додатком до колективного договору.
Інший порядок передбачено для надання лікувально-профілактичного харчування. Право на
безплатне лікувально-профілактичне харчування надає Перелік виробництв, професій та посад, робота
на яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо

шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безплатної видачі вітамінних препаратів
та правил безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування, затверджений Постановою
Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС 7 січня 1977 року із змінами та доповненнями, тобто
нормативний акт, затверджений у централізованому порядку.
111. Державне управління охороною праці. Органи державного управління та їх
повноваження
Стаття 31. Органи державного управління охороною праці
Державне управління охороною праці здійснюють:
Кабінет Міністрів України;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування.
112.Організація роботи з охорони праці в навчальних закладах та обов’язки посадових осіб
Наказ МОН 01.08.01 N 563 зі змінами та доповненнями від 20.11.2006р.№782 п.4.
4.1. Керівник ( директор, завідувач):
4.1.1 відповідає за створення безпечних
умов начально-виховного процесу згідно з
чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими
документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням; не дозволяє проведення
навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров'я учасників
навчально-виховного процесу;
4.1.2 відповідно до Типового положення про службу охорони праці створює в навчальному
закладі служби охорони праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо підпорядковуються
йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та
визначає їх функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи управління охороною
праці в навчальному закладі;
4.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах,
навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;
4.1.4 затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з
обов'язковим блоком питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
4.1.5 створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в
експлуатацію
нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти
приймання;
4.1.6 уживає
заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування,
обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;
4.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, безпеки
життєдіяльності та забезпечує його виконання;
4.1.8 організовує роботу комісії з перевірки готовності навчального закладу до нового
навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;
4.1.9 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень,
інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки
України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці колективного
договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій
профспілкового комітету;
4.1.10 на засіданнях ради навчального закладу, нарадах керівників структурних підрозділів,
інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності організовує звітування з
питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного
договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань;
4.1.11 організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження
захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;
4.1.12 організовує роботу з розробки програми
вступного інструктажу та забезпечує
проведення всіх видів інструктажів:
з охорони праці - відповідно до Типового положення ),
з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення;
4.1.13 організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:

інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення
про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України
від 29.01.98 року №9, зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666,
інструкцій з безпеки (2) для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів
відповідно до цього Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;
*Інструкція з безпеки - порядок виконання вимог безпеки навчання і праці для учасників
навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
4.1.14 сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського
контролю з питань охорони праці;
4.1.15 контролює забезпечення учасників навчально-виховного процесу спецодягом, спецвзуттям
та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170,
зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692
4.1.16 здійснює контроль за підготовкою трудових студентських загонів, учнівських об'єднань
щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації;
4.1.17 забезпечує проведення дозиметричного контролю відповідно до чинних нормативних
актів з обов'язковою реєстрацією в спеціальному журналі;
4.1.18 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення;
4.1.19 забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи
стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;
4.1.20 організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів
учасників навчально-виховного процесу навчального закладу відповідно до Положення про медичний
огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 31.03.94 № 45 і зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за №136/345;
4.1.21 організовує з відповідними органами державного нагляду за охороною праці обстеження
робочих місць перед виробничою практикою; забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно
впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;
4.1.22 здійснює постійний зв'язок з державними органами та громадськими організаціями щодо
запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;
4.1.23 повідомляє за підлеглістю та Міністерству освіти і науки України протягом доби про
кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з
вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом під час навчально-виховного
процесу, на виробництві та у побуті;
4.1.24 організовує
розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного
процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до
чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.
4.2. Заступник керівника ( заступник директора, завідувача) (*):
* Організація роботи з охорони праці в навчальному закладі покладається на заступника
керівника (крім заступника
керівника з адміністративно-господарської роботи). У закладі,
де
немає вказаної посади, вищезазначені обов'язки виконує керівник закладу
4.2.1 організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (кабінетів,
лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;
4.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних
документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховний процес; контролює
проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалів тощо;
4.2.3 здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів,
навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного процесу
відповідно до чинних типових переліків і норм;
4.2.4 здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією з уведення в експлуатацію
нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;
4.2.5 бере участь у підготовці студентських загонів, учнівських об'єднань щодо створення
здорових і безпечних умов праці та відпочинку в місцях їх дислокації;
4.2.6 один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників навчального
закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності, входить до складу комісії з перевірки знань;

4.2.7 контролює проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу в структурних підрозділах;
4.2.8 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років)
інструкцій з охорони праці для працівників навчальних закладів та інструкцій з безпеки для
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, а також розділів вимог охорони праці у
методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах,
лабораторіях, майстернях тощо;
4.2.9 забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з
підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці",
4.2.10 бере участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності
колективного договору (угоди);
4.2.11 затверджує погоджені службою охорони праці, безпеки життєдіяльності добові норми
зберігання і витрачання сильнодіючих отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежоі вибухонебезпечних матеріалів;
4.2.12 контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення
охорони праці, безпеки життєдіяльності;
4.2.13 бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за
станом охорони праці;
4.2.14 відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками
навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.
4.5. Завідувач
кабінетом, лабораторією, майстернею, навчально-виробничою майстернею,
майстер виробничого навчання:
4.5.1 несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання,
приладів, інструментів, інвентарю тощо;
4.5.2 не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного
процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
4.5.3 вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.2696 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України
від 29.10.96 № 170 зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;
4.5.4 відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з
безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях,
навчальних господарствах, спортивних залах тощо;
4.5.5 дозволяє використання обладнання,
встановленого
в лабораторіях,
кабінетах,
навчальних
господарствах,
цехах, дільницях, полігонах, передбачене чинними типовими
переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;
4.5.6 контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів на підприємствах, в установах і організаціях, не
дозволяє виконання робіт, що не передбачені умовами договору;
4.5.7 проводить інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого
процесу;
4.5.8 проводить
або
контролює
проведення
викладачем, учителем,
вихователем
інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з
обов'язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого
зразка (первинний, позаплановий, цільовий), форми журналів наведені в додатках 1,2;
4.5.9 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності
колективного договору (угоди);
4.5.10 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності
навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного
процесу, організує при потребі надання потерпілому першої долікарської допомоги, бере участь у
розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
4.6. Викладач, учитель, класовод, куратор групи, вихователь, класний керівник:
4.6.1 несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів, студентів,
курсантів, слухачів під час навчально-виховного процесу;

4.6.2 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується
чинними
законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
4.6.3
організовує вивчення вихованцями, учнями, студентами правил і норм з охорони праці, безпеки
життєдіяльності;
4.6.4 проводить інструктажі з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами,
аспірантами:
4.6.4.1 з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання
відповідно до Типового положення ( z0248-99 );
4.6.4.2 з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних,
позашкільних заходів:
вступний на початку навчального року - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на
сторінці класного керівника, куратора групи,
первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в спеціальному журналі (додатки
1, 2),
інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) - з
реєстрацією в журналі обліку
навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, лекції,
практичної роботи тощо;
4.6.5 здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, студентами, курсантами,
слухачами, аспірантами правил (інструкцій) з безпеки;
4.6.6 проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців,
учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів під час навчально-виховного процесу;
4.6.7 проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух,
участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торговлі тощо);
4.6.8 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності
навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, студентом,
курсантом, слухачем, аспірантом, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому,
викликає медпрацівника;
4.6.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до
нещасного випадку.
113.Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища
Вибухонебезпечне середовище - це хімічно активне середовище, що знаходиться за таких умов,
коли може виникнути вибух.
Вибухонебезпечне середовище на виробничих підприємствах можуть утворити: суміші парів
палив, бензинів, ацетону, розчинників, спиртів, ефіру та інших речовин з повітрям або іншими
окислювачами - киснем, озоном, оксидами азоту; речовини, схильні до вибухового перетворення, ацетилен (при зварювальних роботах), озон та інш.
Вибухонебезпека середовища (горючі суміші, гази, пари) характеризується:
- температурою спалаху; концентраційними і температурними межами запалення;
- температурою самозаймання; нормальною швидкістю поширення полум'я;
- мінімальним вибухонебезпечним вмістом кисню (окислювача);
- мінімальною енергією запалювання;
- чутливістю до механічного впливу удару і тертя.
Вибух ініціюється наступними джерелами:
- відкритим полум'ям;
- розжареними частками, що горять, або вилітають з вихлопних труб двигунів внутрішнього
згоряння, незахищених іскрогася-чим пристроєм;
- розрядами статичної та атмосферної електрики;
- іскрою, що виникає при замиканні електричних ланцюгів насосних станцій і освітлювального
обладнання;
- електричною дугою при включенні та вимкненні електродвигунів і освітлення;
- тепловими виявами хімічних реакцій і механічних впливів;
- іскрами від ударів і тертя;
- ударною хвилею.

Вибухобезпека виробничих процесів, забезпечується вибухопопередженням і вибухозахистом,
організаційними і організаційно-технічними заходами.
114.Розроблення планів організаційних та інженерно-технічних заходів з попередження
надзвичайних ситуацій
Планування запобіжних заходів здійснюється в рамках планів дій щодо запобігання і ліквідації
НС, які розробляються на всіх рівнях системи цивільного захисту. До цих планів включаються заходи
інженерно-технічного, технологічного характеру, організаційні та економічні заходи. Практичні заходи,
що вимагають значних фінансових і матеріальних витрат, вирішуються в рамках національних,
державних і територіальних цільових програм щодо запобігання НС.
Конкретні заходи щодо запобігання НС реалізуються під час підготовки об'єктів економіки і
систем життєзабезпечення населення до роботи в умовах НС. Ця підготовка здійснюється шляхом
проведення вже наведених окремих заходів, реалізації планів і цільових програм, цілеспрямованої
роботи об’єктів і галузей економіки у відповідних рамках функціонування.
Інженерно-технічні заходи: проектування, розміщення, будівництво та експлуатація об’єктів
інфраструктури, у тому числі й потенційно небезпечних об’єктів, здійснюється на основі проведення
експертизи.
Планування попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій на всіх рівнях полягає в розробленні
ряду оперативних, мобілізаційних і адміністративно-організаційних документів.
Основним плануючим документом на мирний час є «План дій щодо запобігання і ліквідації
надзвичайних ситуацій». План, розроблений на об’єкті, визначає завдання і терміни проведення заходів
щодо захисту персоналу об’єкта в надзвичайних ситуаціях, дії керівного складу та служб надзвичайних
ситуацій. Основу плану складає рішення керівника об’єкта на організацію і проведення важливих
заходів.
План включає два розділи і додатки. У першому розділі мають бути відображені характеристика
об’єкта та оцінка можливої обстановки на його території. Другим розділом мають бути передбачені такі
заходи:
заходи при загрозі виникнення прогнозуємої надзвичайної ситуації (режим підвищеної
готовності);
заходи у разі виникнення надзвичайної ситуації (надзвичайний режим). У кожному з розділів
викладено дії комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відділу
(сектору), служб, рятувальних формувань і персоналу об’єкта (населення району) в ході проведення
відповідних заходів.
Додатки до плану включають: карту (схему) можливої обстановки при виникненні надзвичайної
ситуації, календарний план основних заходів у разі загрози і виникнення надзвичайної ситуації, рішення
голови об’єктової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по
ліквідації стихійного лиха, розрахунок сил і заходів для виконання заходів і організація управління
оповіщення і зв’язку.
План дій щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій потребує систематичного
корегування з метою врахування змін, які виникли (не частіше одного разу на рік). Одним із важливих
заходів, відображених в плані, є організація і проведення евакуаційних заходів. Також є підготовка сил і
засобів для проведення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт.
Визначення необхідної кількості, складу і забезпечення сил повинно здійснюватися на основі
прогнозування і моделювання надзвичайних ситуацій, бути характерним для даного району. При цьому
до уваги береться складніша з прогнозованих ситуацій.
115.Класифікація побутових небезпечних і шкідливих факторів та їх вплив на організм
Людина - соціальна істота, потреби якої найоптимальніше реалізуються в суспільстві, яке
найтіснішим чином зв'язане з природним середовищем. Отже, природа є основним джерелом
забезпечення життєдіяльності людини, суспільства. Людині потрібні повітря (кисень), їжа, предмети
вжитку, а також можливість спілкування з природою та іншими людьми, без чого вона втрачає
притаманні людські якості. Для задоволення своїх потреб людина, суспільство активно перетворюють
природу, створюючи неприродні, штучні утворення, які часто негативно впливають на людей. Такими
утвореннями є сучасні міста, промислові об'єкти, де одночасно діють багато шкідливих факторів,
особливо на сході України, що відображено на карті.
На людину діють зовнішні та внутрішні чинники, які виводять організм із стану рівноваги здоров'я, сприяючи проявам хвороб, старінню. Цьому протистоять внутрішні процеси, які підтримують
його рівновагу - гомеостаз (гр. гомео - однаковий, гр. стазіс - стан) - постійність внутрішніх

фізіологічних характеристик. Але коли гомеостаз порушений, наприклад з-за надмірного забруднення
середовища, то виникають хвороби - частіше як результат від'ємної дії біологічних чинників - факторів
оточуючого середовища. З-за хімічного забруднення довкілля розвиваються хвороби дихальних шляхів,
злоякісні пухлини легенів, бронхів, крові, астму, алергії. Не менш небезпечні мікроорганізми, які
викликають найпоширенішу хворобу - туберкульоз легенів, який вважається епідемію. Лікується вона
тепер дуже важко, бо до більшості антибіотиків її збудники пристосувалися і не реагують на їх дію.
Дуже небезпечно, якщо хворі на туберкульоз, особливо у відкритій формі - коли виділяються мокроти вільно знаходяться серед людей, розповсюджують інфекцію, сприяючи створенню умов для епідемії.
Майже всім відомі так звані "звичайні" хвороби - грип, ангіна, коклюш, скарлатина та інші
(Додаток 2, табл. 9), перебіг яких тепер теж досить складний, лікуються важко і дають після хворобні
ускладнення. Дуже небезпечна, невиліковна хвороба СНІД (синдром набутого імунодефіциту), яка
передається статевим шляхом, або при будь-якому обміні кров'ю. Про цю хворобу казали як про чуму
20, а тепер вже і ХХ1 ст., як про світову епідемію. На щастя, не всі люди хворіють цими небезпечними
хворобами, бо на сторожі здоров'я стоїть імунітет. Але він може протистояти тільки давно відомим
хворобам. Проти СНІДу, різновидам вірусу грипу (їх більше 200) імунітету немає, відсутні й ефективні
вакцини. На початку 2005 року з'явився новий мутантний різновид вірусу СНІДу з надзвичайно
швидким летальним кінцем - за кілька тижнів.
Певну небезпеку складають крім мікробіологічних факторів макромеханічні, тобто фізичний напад
на людину. Особливо, коли нападник значно сильніший. Метою нападу може бути пограбування,
згвалтування, розбій. Тому треба володіти знаннями про засоби протидії нападнику. Не менш
небезпечними є і транспортні засоби пересування, які важко віднести до однієї певної групи чинників
небезпеки. Вони є комплексним джерелом небезпеки і тому дуже важливо знати його причини.
116. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.
Повноваження і права профспілок у цій сфері
Стаття 41. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні
спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників.
Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про
охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та
санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами
індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні
спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях,
виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи
виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, в
цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.
Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також
об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність
їх нормативно-правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних
випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них, вносити
роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та
одержувати від них аргументовану відповідь.
У разі
відсутності
професійної
спілки на підприємстві громадський контроль за
додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками
особа.
Надати право технічній інспекції профспілок галузевого рівня, що здійснює контроль за
дотриманням умов праці та техніки безпеки працівників, зазначених у статті 1 Закону України "Про
підвищення престижності шахтарської праці", зупиняти ведення робіт на підприємстві у разі
грубих порушень правил техніки безпеки та охорони праці.
117. Безпека проведення навчання і праці учасників навчально-виховного процесу
Наказ МОН 01.08.01 N 563 зі змінами та доповненнями від 20.11.2006р .№782 п.6.
6.1. Заступник керівника навчального закладу з виховної роботи:
6.1.1 уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання
санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення
позакласних і позашкільних заходів;
6.1.2 контролює і надає методичну допомогу керівникам клубів, гуртків, спортивних секцій,
походів, екскурсій, трудових об'єднань, громадських робіт тощо з питань створення безпечних і

нешкідливих умов праці і відпочинку вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, запобігання
травматизму;
6.1.3 проводить навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності класоводів,
класних керівників, учителів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної
роботи;
6.1.4 організовує
профілактичну роботу серед вихованців, учнів, студентів, курсантів,
слухачів з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу;
6.1.5 повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального
закладу про нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу під час
проведення позакласних, позашкільних заходів, організовує надання першої долікарської допомоги
потерпілим, бере участь у розслідуванні.
6.2. Керівник клубу, гуртка, секції, тренер:
6.2.1 забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного
спорядження (інвентарю) тощо.
6.2.2 проводить інструктажі з охорони праці з працівниками та інструктажі з безпеки
життєдіяльності з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами;
6.2.3 не дозволяє працювати вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам без
відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.004.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та
іншими
засобами
індивідуального захисту»,
затвердженим
наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 №170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за
№667/1692;
6.2.4 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності
навчального закладу про кожний нещасний випадок, що стався з вихованцями, учнями, студентами,
курсантами, слухачами під час проведення позакласної, позашкільної діяльності, бере участь у їх
розслідуванні, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому;
6.2.5 веде профілактичну роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності серед вихованців,
учнів, студентів, курсантів, слухачів.
118.Фактори, що характеризують небезпеку вибуху
Небезпека вибуху характеризується такими основними факторами:
- максимальним тиском і температурою вибуху;
- швидкістю наростання тиску при вибуху;
- тиском у фронті ударної хвилі;
- дробними і фугасними властивостями вибухо-небезпечного середовища.
До небезпечних і шкідливих чинників, які можуть впливати на працюючих внаслідок вибуху,
належать:
- ударна хвиля, у фронті якої тиск перевищує допустиме значення; полум'я;
- конструкції, що обвалюються, щогл блискавко-приймальників, прокладених на висоті
трубопроводів, будівель та їх частин.
119.Запобігання та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру
Запобігання надзвичайних ситуацій - це комплекс заходів, які проводяться завчасно і
спрямовуються на максимально можливе зменшення ризику виникнення НС, а також на збереження
здоров’я людей, зниження розмірів збитків природному середовищу і матеріальних втрат у разі їх
виникнення.
Діяльність щодо запобігання НС має пріоритет у порівнянні з іншими видами робіт із протидії цим
ситуаціям. Це обумовлено тим, що соціально-економічні результати превентивних дій щодо
відвернення НС та збитків, у більшості випадків, є більш важливими та ефективними для громадян,
суспільства і держави, ніж їх ліквідація.
Комплекс заходів щодо попередження НС природного та техногенного характеру включає
організаційні, організаційно-економічні, інженерно-технічні і спеціальні заходи.
Запобігання надзвичайних ситуацій, як у частині їх відвернення (зниження ризиків виникнення),
так і у плані зменшення втрат та збитків від них (пом’якшення наслідків) проводиться за такими
напрямками:
01.03.2007
моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій;
01.03.2008
раціональне розміщення продуктивних сил на територіях з урахуванням природної
і техногенної безпеки;

01.03.2009
відвернення, у межах можливого, деяких несприятливих і небезпечних природних
явищ та процесів шляхом систематичного зниження накопиченого руйнівного потенціалу;
01.03.2010
відвернення аварій і техногенних катастроф шляхом підвищення технологічної
безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності обладнання;
01.03.2011
розробка і здійснення інженерно-технічних заходів, спрямованих на усунення
джерел надзвичайних ситуацій, пом’якшення їх наслідків, захист населення і матеріальних засобів;
01.03.2012
підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення населення до роботи в
умовах НС;
01.03.2013
декларування промислової безпеки;
01.03.2014
ліцензування діяльності об’єктів підвищеної небезпеки;
страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації об’єкту підвищеної
небезпеки;
01.03.2015
проведення державної експертизи у сфері запобігання НС;
01.03.2016
державний нагляд і контроль з питань природної і техногенної безпеки;
01.03.2017
інформування населення про потенційні природні та техногенні загрози на
території, де воно проживає;
- підготовка населення у сфері захисту від НС.
Реалізація зазначених напрямків здійснюється шляхом планування і виконання відповідних
заходів.
В основу заходів щодо запобігання надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат та збитків
від них покладено конкретні превентивні заходи наукового інженерно- технічного і технологічного
характеру, які здійснюються за видами природних і техногенних небезпек та загроз. Значна частина цих
заходів здійснюється у рамках інженерного, радіаційного, хімічного, медичного, медико-біологічного і
протипожежного захисту населення і територій від НС.
Запобігання більшості небезпечних природних явищ пов’язане із значними труднощами через
неможливість співставити їх потужність із можливостями людей (землетруси, урагани, смерчі тощо).
Однак, існує цілий ряд небезпечних природних явищ і процесів, негативний розвиток яких можна
зупинити цілеспрямованою діяльністю людей. До них можна віднести заходи щодо попередження
градобою, запобіжному сходженню лавин, завчасному спрацьовуванню селевих озер та тих, що
утворилися внаслідок завалів русел гірських річок, а також інші випадки, коли систематичне зниження
накопиченого потенціалу небезпечних природних явищ є ефективним.
Превентивні заходи щодо зниження можливих втрат та збитків, зменшення масштабів НС також є
багаточисельними та багатоплановими і здійснюються за багатьма напрямками.
Одним із напрямків зниження масштабів НС є будівництво та використання захисних споруд
різного призначення. До них слід віднести гідротехнічні захисні споруди, які захищають водоймища та
водотоки від поширення радіаційного і хімічного забруднення, а також споруди, які захищають сушу і
гідросферу від інших поверхневих забруднень. Гідротехнічні споруди (греблі, шлюзи, дамби тощо)
використовуються для захисту від повені. До цих заходів слід віднести також і берегоукріплювальні
роботи. Для зменшення збитків від зсувів, селів, обвалів, лавин застосовуються захисні інженерні
споруди на комунікаціях і в населених пунктах гірської місцевості.
Іншим напрямом зменшення масштабів НС - заходи щодо підвищення фізичної стійкості об’єктів
до впливу уражаючих чинників у разі природних катастроф.
Зазначені напрямки превентивних заходів можуть об'єднуватися в один - інженерний захист
територій і населення від уражуючого впливу стихійного лиха, аварій, природних і техногенних
катастроф.
Важливим напрямком превентивних заходів, які сприяють зменшенню масштабів НС (особливо в
частині втрат), є створення і використання систем своєчасного оповіщення населення, персоналу
об’єктів та органів управління, яке дозволяє вжити своєчасних заходів щодо захисту населення.
До організаційних заходів цього спрямування слід віднести: охорону праці і дотримання правил
безпеки, утримання в готовності сховищ і укриттів, санітарно- епідемічні і ветеринарнопротиепізоотичні заходи, завчасне відселення або евакуація населення з небезпечних зон, навчання
населення, утримання в готовності органів управління і сил до ліквідації наслідків НС.
120.Навчання з питань профілактики побутового травматизму
Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати те, що в більшості
нещасних випадків можна було б запобігти. Профілактична робота буде ефективною, коли в цьому

будуть брати участь батьки та громадськість.
Принципи запобігання травматизму побутового різноманітні, але головним з них є постійна
турбота дорослих про безпеку дітей вдома. Особливо при поводженні з вогнем і небезпечними
приладами. Старші систематично повинні виховувати в дітях обачливість і обережість. Потрібно
застерігати дітей від пустощів на балконах, драбинах, деревах. Разом з тим батьки ні в якому разі не
повинні забороняти дітям гратися в рухливі ігри, сковувати їх безперервними заборонами та
обмеженнями. Все потрібно робити помірковано, щоб не образити і не принизити дитину. Інакше
дитина може вирости боягузом й безініціативним, або зробить все навпаки. Не можна залякувати
дитину, буде правильніше, коли ви час-від-часу будете розповідати про різні нещасні випадки та
можливі наслідки і шляхи іх попердження. З малятами треба бути постійно на сторожі, усувати з
їхнього шляху небезпечні предмети, старшим дітям треба постійно пояснювати небезпеку, яку таять
всобі необдумані вчинки, доводити помилковість порочних уявлень про героїзм. Допоможуть батьками
в цьому вдало підібрана література, кінофільми, телепередачі.
Шкільний травматизм діти дістають на уроках фізкультури, під час перерв, у класах, коридорах.
Основними причинами шкільного травматизму є недостатня виховна робота: у таких школах діти
проводять перерви, як їм заманеться.
При будь-яких видах дитячого травматизму дорослим необхідно дотримуватися двох основних
принципів: чітко налагоджена організація трудового процесу і високоорганізована освітньо-виховна
робота.
121. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб за порушення вимог щодо охорони
праці
Стаття 43. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства
використовують найману працю, посадових осіб та працівників
За порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень)
посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи,
які відповідно
до
законодавства використовують
найману працю, притягаються органами
виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом.
Сплата штрафу не звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства
використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.
Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п'яти відсотків середньомісячного
фонду заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до
законодавства використовує найману працю.
За порушення вимог, передбачених частинами третьою і четвертою статті 19 цього Закону,
юридична чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, сплачує
штраф із розрахунку 25 відсотків від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на
охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період.
Несплата або неповна сплата юридичними чи фізичними особами, які відповідно до
законодавства використовують найману працю, штрафу тягне за собою нарахування пені на
несплачену суму штрафу (його частини) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки
Національного банку України, що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення.
Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних чи фізичних осіб, які відповідно до
законодавства використовують найману працю, посадових осіб і працівників, визначених цією
статтею, зараховуються до Державного бюджету України.
Притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників за порушення законів та інших
нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення
122. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності в навчальних закладах
Відповідно до СУОП закладу. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з охорони праці з
учнями. Проведення інструктажів з охорони праці з учнями в навчальних закладах здійснюється
вчителями предметів підвищеної небезпеки (фізика, хімія, фізична культура, трудове навчання,
інформатика) та під час проведення професійного навчання учнів.
1. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на першому уроці після канікул (літніх,
осінніх, зимових, весняних) в кожному кабінеті підвищенної небезпеки, майстерні навчального закладу
за трьома інструкціями: з правил безпеки для учнів, з пожежної безпеки, з надання долікарської
допомоги в даному кабінеті. В кабінетах з підвищеною небезпекою, де є електрообладнання

(інформатика, трудове навчання, фізика) проводиться також інструктаж учнів з електробезпеки.
Фіксується в журналі реєстрації інструктажів встановленої форми, який веде кожний вчитель предмета
підвищеної небезпеки (зразок реєстрації додається).
2. Тематичний (первинний) інструктаж з охорони праці проводиться перед виконанням кожного
практичного завдання (практичної, лабораторної роботи тощо), пов’язаного з використанням різних
механізмів, інструментів, матеріалів, спортивного обладнання. Реєстрація проводиться в журналі
обліку навчальних занять, на сторінці предмета в розділі «Тема уроку» (зразок реєстрації додається).
3. Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться перед початком навчальної екскурсії учнів.
Фіксується в журналі реєстрації інструктажів встановленої форми, який веде кожний вчитель предмета
підвищеної небезпеки.
4. Позаплановий інструктаж з учнями проводиться при порушеннях ними вимог нормативноправових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.
Фіксується в журналі реєстрації інструктажів встановленої форми, який веде кожний вчитель предмета
підвищеної небезпеки.
6. Інструктажі з охорони праці з учнями, що проводяться під час трудового і професійного
навчання в навчальних закладах, проводять керівники робіт, майстри виробничого навчання та інші
особи, на яких покладено наказом керівника проведення інструктажів. Такі самі інструктажі на
виробництві проводять особи, на яких покладено ці обов’язки наказом керівника підприємства,
організації, де учні проходять трудове та професійне навчання.
Примітка: учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.
Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями
1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями класними керівниками або
особами, що визначені в наказі відповідальними за проведення заходу. Інструктажі містять питання
охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні
ситуації, безпеки побуту тощо.
2. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться перед початком навчальних занять
один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до навчального закладу учня. Програма
вступного інструктажу розробляється в навчальному закладі на основі орієнтовного переліку питань
вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. Програма та порядок проведення вступного
інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника навчального закладу. Запис
про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять, в разі її
відсутності інструктаж фіксується журналі реєстації інструктажів з учнями.
3. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться перед початком зимових канікул,
наприкінці навчального року перед початком літніх канікул. Первинний інструктаж проводять учителі,
класоводи, вихователі, класні керівники тощо. Запис про проведення первинного інструктажу робиться
в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленої форми, який веде
класний керівник.
4. Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями навчального закладу у разі організації
позакласних заходів (чергування, прибирання територій, приміщень, олімпіади, турніри з предметів,
екскурсії, туристичні походи, спортивно-масові заходи, позакласні заходи тощо) відповідно до плану
роботу або наказу по навчальному закладу.
Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів з
безпеки життєдіяльності встановленої форми, який веде і зберігає класний керівник, якщо організація
позакласного заходу для певного класу.
При позакласному заході, який проводиться для збірної декількох класів, реєстрація здійснюється
в загальному на навчальний заклад журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
встановленої форми. Журнал зберігається у керівника структурного підрозділу.
5. Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями проводиться у разі порушення ними вимог
нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, аварій,
пожеж тощо, у разі нещасних випадків за межами навчального закладу. Реєстрація позапланового
інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленої
форми.
Примітка:
1. Вчителі, які проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності на момент
проведення повинні пройти навчання (інструктаж) у керівника структурного підрозділу.
2. Перевірка керівником (заступником керівника, керівником структурного підрозділу)

навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше
чотирьох разів.
123.Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки
Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки затверджено постановою КМ
України від 11 липня 2002 р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної
небезпеки» (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №313 від 11.03.2004, №990 від
21.09.2011, №380 від 29.05.2013 р.
Органи виконавчої влади, які відповідають за безпечне функціонування ПНО, територіальні та
місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту, відповідно до своїх повноважень
встановлюють терміни проведення ідентифікації та вживають заходів щодо забезпечення своєчасності
та повноти проведення ідентифікації.
Ідентифікацію проводять відповідальні особи об'єктів господарської діяльності. Ідентифікацію
об'єктів, які визначені центральними та місцевими органами виконавчої влади, проводять призначені
ними особи.
Відповідальні особи об'єктів господарської діяльності, які проводять ідентифікацію, узгоджують
результати ідентифікації з місцевими органами державного нагляду у сфері цивільного захисту.
Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки надається до
місцевого органу державного нагляду у сфері цивільного захисту для узагальнення результатів
проведення ідентифікації.
На підставі узагальнених результатів проведення ідентифікації місцеві органи державного нагляду
у сфері цивільного захисту формують та щорічно уточнюють переліки ПНО підвідомчої території.
124. Забезпечення техногенної безпеки на підприємствах та організаціях як складової
частини цивільного захисту
Кодекс цивільного захисту України. Глава 12. Забезпечення техногенної безпеки. Стаття 50.
Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру
Джерелами небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру є:
1) потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки;
2) будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації;
3) суб’єкти господарювання з критичним станом виробничих фондів та порушенням умов
експлуатації;
4) ядерні установки з порушенням умов експлуатації;
5) наслідки терористичної діяльності;
6) гідротехнічні споруди;
7) неконтрольоване ввезення, зберігання і використання на території України техногенно
небезпечних технологій, речовин, матеріалів;
8) надмірне та неврегульоване накопичення побутових і промислових відходів, непридатних для
використання засобів захисту рослин;
9) наслідки військової та іншої екологічно небезпечної діяльності;
10) суб’єкти господарювання, на об’єктах яких здійснюються виробництво, зберігання та
утилізація вибухонебезпечних предметів;
11) об’єкти життєзабезпечення населення з порушенням умов експлуатації;
12) інші об’єкти, що можуть створити загрозу виникнення аварії.
Стаття 51. Забезпечення техногенної безпеки органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, суб’єктами господарювання
1. Діяльність із забезпечення техногенної безпеки є складовою виробничої, експлуатаційної та
іншої діяльності відповідних посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій. Ця вимога
відображається у відповідних статутах або положеннях.
2. Забезпечення техногенної безпеки суб’єкта господарювання покладається на його керівника.
3. Забезпечення техногенної безпеки під час проектування, будівництва об’єктів, будівель і
споруд покладається на орган архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації.
4. Забезпечення техногенної безпеки в жилих приміщеннях державного, комунального,
приватного житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на житловоексплуатаційні організації, квартиронаймачів та власників квартир, а в жилих будинках приватного
житлового фонду - на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму.
Стаття 52. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки
1. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки повинні відповідати нормам захисту населення

і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення санітарно- епідеміологічного благополуччя,
охорони навколишнього природного середовища, екологічної, пожежної та промислової безпеки,
охорони праці, будівництва, а також вимогам національних стандартів.
2. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки розробляються центральними органами
виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, суб’єктами господарювання відповідно до їх
компетенції на підставі цього Кодексу та інших законів.
125.Надання першої до медичної допомоги при кровотечі
Одним з найпоширеніших і найнебезпечніших видів ускладнень є кровотеча. Кров становить
близько 7-8 % маси тіла, тобто 5,2 кг, якщо маса 65 кг. При кровотечах втрата 10 % крові допустима, 30
% — небезпечна,
50 % — смертельна. Під час невеликої кровотечі згортання крові починається
через 3 хв і закінчується через 8 хв.
Під кровотечею розуміють витікання крові з пошкоджених кровоносних судин, що може бути
первинним (виникає відразу ж після ураження) і вторинним (з'являється через деякий час після
травмування). Залежно від типу ушкоджених судин розрізняють артеріальну, венозну, капілярну та
паренхіматозну кровотечі.
Артеріальна кровотеча — найбільш небезпечна, бо виникає під час ушкодження артерій; адже
за короткий час може витекти значна кількість крові, втрата 2 л її уже може призвести до смерті.
Ознакою артеріальної кровотечі є яскраво червоне забарвлення крові, витікання пульсуючим струменем
або фонтанчиком.
Так само небезпечна венозна кровотеча. її характерною ознакою є більш темне забарвлення
крові, відсутність пульсуючого струменя чи фонтанчика. Найчастіше ці два види кровотечі виникають у
місцях пошкодження магістральних кровоносних судин, які розташовані близько до поверхні тіла.
Капілярна кровотеча — наслідок пошкодження дрібних кровоносних судин (капілярів) шкіри,
підшкірної клітковини чи м'язів. Кровоточить уся поверхня рани.
Паренхіматозна кровотеча — виникає в разі пошкодження внутрішніх органів (печінки, нирок,
легенів) і завжди небезпечна для життя. Інколи вона має місце під час закритих травм внутрішніх
органів і її важко визначити.
Залежно від місця виливу крові розрізняють зовнішню і внутрішню кровотечі. Під час
зовнішньої кровотечі кров витікає крізь рани в шкірних покривах, слизових оболонках на поверхню
тіла. Під час внутрішньої кровотечі, або крововиливу, кров виливається в тканини органів чи
порожнини. Виливаючись у тканини, кров насичує їх, утворюючи припухлість, що називається
інфільтратом, чи синцем. Якщо ж кров насичує тканини нерівномірно і внаслідок цього вони
розсуваються, утворюючи заповнену кров'ю порожнину, виникає гематома.
Перша медична допомога при кровотечах
Залежно від виду кровотечі та наявних засобів, здійснюють тимчасову або остаточну зупинку
кровотечі.
Тимчасова зупинка кровотечі має на меті попередити небезпечну для життя крововтрату,
виграти час для транспортування хворого і підготовки його до операції. Вона, може бути здійснена
кількома способами:
• підняттям травмованої кінцівки вгору;
• накладанням стискальної пов'язки;
• максимальним згинанням у суглобах травмованої кінцівки;
• притискуванням судини пальцем вище місця ушкодження;
• накладанням джгута або закрутки.
Найшвидший спосіб тимчасової зупинки кровотечі— притискування судини пальцем. Його
використовують під час пошкодження артерій. Артерії притискують пальцями до розташованих поруч
кісток у місцях, де вони проходять близько до поверхні тіла.
Після пальцевого притискування артерій потрібно накласти джгут
(де це можливо) і
стерильну пов'язку. В разі поранення голови з пошкодженням сонної артерії накладають тугу пов'язку,
під яку підкладають міцний валик, зроблений з бинта та марлі.
Гумовий джгут — найкращий спосіб зупинки артеріальної кровотечі. Його накладають на
стегно, гомілку, плече або передпліччя вище місця поранення, але недалеко від самої рани, на одяг чи
прошарок з бинта чи серветок, щоб не защемити шкіру, з такою силою, щоб зупинити кровотечу, але не
травмувати нервові стовбури кінцівок. Тому затягування припиняють, як тільки спостерігається
припинення виливання крові. Якщо джгут накладений недостатньо сильно, артеріальна кровотеча може

навіть посилитися, оскільки зростає тиск крові в артеріях внаслідок припинення відтоку крові венами.
Припинення кровопостачання можна проконтролювати відсутністю пульсу в периферійних судинах.
Слід пам'ятати, що джгут можна накладати не більше як на 2 год, але це граничний термін.
Звичайно джгут тримають не більше як 1,5 год влітку і 1 год взимку. Без кровопостачання клітини
тканин організму гинуть доволі швидко.
Кровотеча в очеревину виникає найчастіше внаслідок розриву печінки або селезінки. Як і під час
кровотечі в грудну порожнину, шкіра потерпілого стає блідою, холодною та липкою, пульс — слабким.
Людина відчуває жагу, сильний біль, може знепритомніти. Хворого слід покласти на спину, на живіт
покласти пузир з льодом. Забороняється годувати потерпілого та давати йому пити. Можна лише
змочити губи.
126. Дисциплінарна, адміністративна та матеріальна відповідальність за порушення вимог
нормативно-правових актів з охорони праці.
Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення
перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також
представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної,
адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.
127. Правила безпеки під час проведення занять в кабінетах інформатики, фізики, хімії,
біології, навчально-виробничих майстернях.
Відповідно до СУОП закладу.
Заняття організовуються відповідно до правил безпеки для кожного кабінета підвищеної
небезпеки.
Порядок проведення та реєстрації інструктажів з охорони праці з учнями. Проведення
інструктажів з охорони праці з учнями в навчальних закладах здійснюється вчителями предметів
підвищеної небезпеки (фізика, хімія, фізична культура, трудове навчання, інформатика) та під час
проведення професійного навчання учнів.
Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на першому уроці після канікул (літніх,
осінніх, зимових, весняних) в кожному кабінеті підвищенної небезпеки, майстерні навчального закладу
за трьома інструкціями: з правил безпеки для учнів, з пожежної безпеки, з надання долікарської
допомоги в даному кабінеті. В кабінетах з підвищеною небезпекою, де є електрообладнання
(інформатика, трудове навчання, фізика) проводиться також інструктаж учнів з електробезпеки.
Фіксується в журналі реєстрації інструктажів встановленої форми, який веде кожний вчитель предмета
підвищеної небезпеки (зразок реєстрації додається).
Тематичний (первинний) інструктаж з охорони праці проводиться перед виконанням кожного
практичного завдання (практичної, лабораторної роботи тощо), пов’язаного з використанням різних
механізмів, інструментів, матеріалів, спортивного обладнання. Реєстрація проводиться в журналі
обліку навчальних занять, на сторінці предмета в розділі «Тема уроку» (зразок реєстрації додається).
Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться перед початком навчальної екскурсії учнів.
Фіксується в журналі реєстрації інструктажів встановленої форми, який веде кожний вчитель предмета
підвищеної небезпеки.
Позаплановий інструктаж з учнями проводиться при порушеннях ними вимог нормативноправових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.
Фіксується в журналі реєстрації інструктажів встановленої форми, який веде кожний вчитель предмета
підвищеної небезпеки.
Інструктажі з охорони праці з учнями, що проводяться під час трудового і професійного навчання
в навчальних закладах, проводять керівники робіт, майстри виробничого навчання та інші особи, на
яких покладено наказом керівника проведення інструктажів. Такі самі інструктажі на виробництві
проводять особи, на яких покладено ці обов’язки наказом керівника підприємства, організації, де учні
проходять трудове та професійне навчання.
Примітка: учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.
128. Реєстрація, технічне опосвідчення і дозвіл на експлуатацію посудин, які працюють під
тиском
Посудинами, що працюють під тиском, називаються герметично закриті резервуари, які
призначені для здійснення в них хімічних і теплових процесів, а також для зберігання та перевезення
стиснених, зріджених і розчинених газів та рідин.

Посудини, що працюють під тиском, належать до об'єктів з підвищеною небезпекою, тому при їх
виготовленні та експлуатації необхідно дотримуватись вимог ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".
Дія цих Правил поширюється на:
- посудини, які працюють під тиском води з температурою вище 115 °С або іншої рідини з
температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,07 МПа (0,7 кгс/см3), без урахування
гідростатичного тиску;
- посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,07 МПа;
- балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснених і розчинених газів
під тиском, вищим 0,07 МПа;
- цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких при
температурі до 50 °С перевищує тиск понад 0,07 МПа;
- цистерни і посудини для транспортування і зберігання зріджених, стиснених газів, рідин і
сипких тіл, в яких тиск вище 0,07 МПа утворюється періодично для їх випорожнення; барокамери.
Посудини, що працюють під тиском, до пуску в роботу повинні бути зареєстровані в експертнотехнічних центрах (ЕТЦ).
Реєстрації в ЕТЦ підлягають:
- посудини 1-ї групи, що працюють при температурі не вище 200 °С, у яких добуток тиску в
МПа (кгс/см3) на місткість у м3 (літрах) не перевищує 0,05 (500), а також посудини 2, 3 і 4-ї груп, що
працюють при зазначеній вище температурі, в яких добуток тиску в МПа (кгс/см3) на місткість м3
(літрах) не перевищує 1 (10 000); група посудин визначається за табл. 3.1;
- бочки для перевезення зріджених газів, балони місткістю до 100 л, які встановлені стаціонарно,
а також які призначені для транспортування та (або) зберігання стиснених, зріджених і розчинених
газів;
- посудини для зберігання або транспортування зріджених газів, рідких і сипких тіл, що
перебувають під тиском періодично при їх випорожнюванні;
посудини із стисненими і зрідженими газами, що призначені для забезпечення паливом двигунів
транспортних засобів, на яких вони встановлені;
- деякі інші посудини.
Посудини, що працюють під тиском, піддаються технічному посвідченню до пуску в роботу та
періодично в процесі експлуатації, а в необхідних випадках - позачерговому опосвідченню; технічне
опосвідчення проводиться у визначені ДНАОП 0.00-1.07-94 терміни експертами ЕТЦ, а посудини, що
не реєструються в органах Держгірпромнагляд, - особою, відповідальною за їх справний стан і безпечну
експлуатацію. Окрім того, технічне опосвідчення посудин, цистерн, балонів і бочок може відбуватись
на спеціальних ремонтно-випробувальних пунктах, на підприємствах-виготовлювачах, наповнювальних
станціях, які мають відповідний дозвіл органів державного нагляду з охорони праці.
Технічне опосвідчення складається із зовнішнього, внутрішнього оглядів і гідравлічного
випробовування. Зовнішні й внутрішні огляди мають за мету при періодичних і позачергових
опосвідченнях встановити справність посудини і можливість її подальшої роботи. При цьому
звертається увага на виявлення можливих тріщин, надривів, випинів, види мів і корозії на внутрішніх та
зовнішніх поверхнях стінок, слідів пропусків у зварних і клепаних з'єднаннях.
Гідравлічне випробовування посудин проводиться тільки при задовільних результатах
зовнішнього і внутрішнього оглядів. Його мета - перевірка міцності елементів посудини та щільності
з'єднань. Величина пробного тиску визначається, виходячи із дозволеного тиску для посудини. Під
пробним тиском посудина повинна перебувати 5 хв, якщо відсутні інші вказівки підприємствавиготовлювача. Посудини, що працюють під тиском шкідливих речовин (рідин і газів) 1 і 2-го класів
небезпеки, підлягають випробуванню на герметичність повітрям або інертним газом під тиском, що
дорівнює робочому тиску. Результати технічного опосвідчення, а також термін наступного записуються
у паспорт встановленої форми, який повинна мати кожна посудина, що працює під тиском.
129.Основні положення Кодексу Цивільного захисту України.
Стаття 1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України
1. Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення,
територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на
них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів
державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права
та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій

незалежно від форми власності.
Кодекс цивільного захисту України включає в себе наступні розділи:
Розділ I. Загальна частина (статті 1-7)
Розділ II. Єдина державна система цивільного захисту (статті 8-15)
Розділ III. Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту (статті 16-29) Розділ IV.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (статті 30-42) Розділ V. Запобігання
надзвичайним ситуаціям (статті 43-70)
Розділ VI. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків (статті 7189)
Розділ VII. Навчання осіб рядового і навчальницького складу служби цивільного захисту та
рятувальників, керівного складу, фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, підготовка органів управління та сил цивільного захисту (статті 9092)
Розділ VIII. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту (статті
93-98)
Розділ IX. Комплектування органів управління та сил цивільного захисту, проходження служби
цивільного захисту (статті 99-114)
Розділ X. Соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, Працівників органів управління та сил цивільного захисту і осіб, звільнених із
служби цивільного захисту (статті 115-129)
Розділ XI. Заключна частина (статті 130-140)
Розділ XII. Прикінцеві та перехідні положення
Кодекс забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань цивільного захисту: пріоритетність
завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я громадян; централізацію управління,
єдиноначальність, підпорядкованість, статутну дисципліну Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту, аварійно-рятувальних служб; відповідальність посадових осіб органів державної влади та
органів місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань цивільного захисту.
130.Вимоги безпеки в місцях масового перебування людей
В умовах перебуванні у місцях масових скупчень людейнеобхідно дотримуватись основних
правил поведінки, які забезпечать вашу особисту безпеку, допоможуть зберегти здоров’я, психічний
стан та життя.
Заходи безпеки в метро, підземних переходах тощо
Під час проведення масових заходів найбільш вірогідними є нещасні випадки та травми пов‘язані
з штовханням сотень або тисяч людей, сконцентрованих в вузьких проходах до ескалатору, на
платформах метрополітену, у підземних переходах тощо.
«Скупченість» людей та стан «відійти нікуди» - головна визначальна риса небезпеки в метро.
Якщо людина переміщується в середині масового скупчення людей, він втрачає свободу маневру і
відчуває на собі ефект «воронки», коли багато людей проштовхується в один вузький отвір.
В умовах панічної давки, через неправильно вибране місце, можна бути витягнутим на ескалатор і
тоді залишитись не тільки із синцями, а й з травмами.
При штовханні, при знаходженні у натовпі, велику загрозу життю становлять колони, скляні
вітрини, краї платформ, (можливість падіння на колії, які знаходяться під високою напругою).
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Не знаходьтесь близько до стін, колон, скляних вітрин, країв платформ.
Колії у метро знаходяться під високою напругою, що у разі падіння на них призводить до миттєвої
смерті людини.
Не користуйтесь метро, підземними переходами, якщо ви бачите велику скупченість людей у цих
місцях.
Як врятуватись у місцях масового скупчення людей
Головні чинники небезпеки – це обмежений простір та скупченість неорганізованих людей.
Детонатором, який перетворює мирних людей у агресивних є паніка, яку викликає стихійне лихо,
масове невдоволення тощо.
Закон, який панує у цей момент - «підлеглість кожного всім».
Що треба робити?
- Не піддаватися емоційним проявам оточуючих осіб (заклики, істеричні прояви тощо);
- Намагайтеся не перейматися масовим психозом;
- Якщо «заводитесь» , треба озирнутись навкруги, головне - не втратити здоровий глузд;

- Контролюйте обстановку та стан людей, які знаходяться поруч з вами;
- Шукайте людей, які не піддалися паніці, і мають здоровий глузд. Намагайтесь наблизитись до
них.
Дії при давці у великій юрбі людей
Приборкайте свій страх!!!
Якщо Ви потрапили у лаву «воронки» великого скупчення людей, позбавтесь від усіх ріжучих та
колючих предметів, виступаючих із кишень.
Необхідно зняти окуляри, зняти з шиї косинки, намиста, міцні срібні та золоті ланцюжки, заплічні
сумки.
Не вступайте у конфліктні стосунки з людьми.
Намітьте можливий шлях вашого виходу з великого скупчення людей і притримуйтесь його;
При виникненні стрілянини не проявляйте непотрібної цікавості та по можливості залиште
небезпечне місце.
Якщо ви опинились у зоні вогню, то слід негайно лягти на землю, закривши голову руками. Доки
ведеться вогонь не робіть спроб піднятися або перебігти у інше місце.
При появі військової техніки (бронетранспортерів, танків тощо) не підходьте до них, пам’ятайте
що у їх водіїв обмежене поле зору.
При спілкуванні з озброєними людьми (представниками правоохоронних органів, військових
формувань, загонів самооборони тощо) не провокуйте конфліктні ситуації, виконуйте їх
розпорядження.
Будьте людяними!!!
Перебування на вулиці у холодний період
Перебування на вулиці в холодний період може призвести до переохолодженню організму і
виникнення різних захворювань.
Якщо Ви опинились на вулиці в холодний період під час проведення будь-яких масових заходів
необхідно пам’ятати про теплий одяг та тепле і сухе взуття, про постійний рух на місці та необхідність
постійного пересування для розігріву.
Щоб уникнути переохолодження та обмороження, а також небажаних наслідків вживайте гарячі
напої (солодкий чай, теплу підсолоджену воду тощо).
Звертайте увагу на своє оточення для надання своєчасної допомоги людям.
Відмороження - це пошкодження тканин організму внаслідок дії на них низьких температур. Слід
пам’ятати, що відмороження можливе навіть за температури вище 0 градусів за Цельсієм, особливо при
періодичних відлигах. До відмороження призводить мокре та тісне взуття, тривале перебування в
нерухомому стані, на холоді та в снігу, або під холодним дощем. Найчастіше відморожуються нижні
кінцівки.
При легкому ступіні відмороження відмічається набряклість та синюшність. Не слід
використовувати гарячу ванну або гарячі компреси, тіло повинно зігрітися при кімнатній температурі
при розігріві лише долонями;
При середньому ступіні відмороження відмічається хворобливість шкіри;
При тяжкому ступіні відмороження відмічається утворення пухирів (заживлення без наслідків);
При надзвичайно тяжкому ступіні відмороження відмічається змертвінням’яких частин тіла і
,навіть, кісток.
Надаючи першу допомогу, потерпілого треба захистити від холоду, дати гарячий чай (каву),
мокрий одяг та мокре взуття замінити на сухе. Якщо не настали зміни в тканинах (пухирі, змертвіння),
то відморожені місця протирають спиртом або одеколоном й обережно розтирають ватним тампоном до
почервоніння шкіри. Якщо ж зміни є, то пошкоджені місця протирають спиртом і накладають стерильну
пов’язку.
Не рекомендується пошкоджені місця розтирати снігом, бо це може погіршити стан потерпілого.
При перших ознаках відмороження та погіршення стану необхідно негайно звернутись до лікарів.
131.Кримінальна відповідальність за порушення вимог нормативно-правових актів з
охорони праці.
На сьогоднішній день Кримінальний кодекс містить п'ять статей, які передбачають покарання за
порушення правил безпеки виробництва: ст. 271 КК України "Порушення вимог законодавства про
охорону праці"; ст. 272 КК "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною
небезпекою"; ст. 273 КК "Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або
вибухонебезпечних цехах"; ст. 274 КК "Порушення ядерної або радіаційної безпеки" та ст. 275 КК

"Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції і безпечної
експлуатації будівель і споруд".
ст. 271 КК України "Порушення вимог законодавства про охорону праці"
1 Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці
службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької
діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого,- карається штрафом до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на той самий строк
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки,-карається
виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або
позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до двох років або без такого.
132.Основні причини електротравматизму та шляхи його зниження
Основними причинами електротравматизму є:
1. недостатня навченість, несвоєчасна перевірка знань таприсвоєння груп кваліфікації за технікою
безпеки персоналу, котрийобслуговує електроустановки;
— порушення правил влаштування, технічної експлуатації та технікибезпеки електроустановок;
— неправильна організація праці;
—неправильне розташування пускової апаратури та розподільнихпристроїв, захаращеність
підходів до них;
—порушення правил виконання робіт в охоронних зонах ЛЕП,електричних кабелів та ліній
зв'язку;
—несправність ізоляції, через що металеві неструмопровіднічастини обладнання виявляються під
напругою;
—обрив заземлювального провідника;
—використання електрозахисних пристроїв, котрі не відповідають умовам виконання робіт;
—виконання електромонтажних та ремонтних робіт під напругою;
—застосування проводів та кабелів, котрі не відповідають умовам виробництва та
використовуваній напрузі;
—низька якість з'єднань та ремонту;
—недооцінка небезпеки струму, котрий проходить через тіло людини та напруги, впливу котрої
підлягає людина, коли її ноги знаходяться на ділянці з точками різного потенціалу („крокова напруга");
—ремонт обірваного нульового провідника повітряної лінії при невимкненій мережі і
приєднаному однофазовому навантаженні;
— живлення декількох споживачів від загального пускового пристроя з захистом запобіжниками,
розрахованими на вимкнення найбільш потужного з них або від однієї групи розподільної шафи;
—недооцінка необхідності вимкнення електроустановки (зняття напруги) в неробочі періоди;
—виконання робіт без індивідуальних засобів електрозахисту або використання захисних засобів,
котрі не пройшли своєчасного випробування;
—невиконання періодичних випробувань, зокрема перевірок опору ізоляції (електромереж,
обмоток електродвигунів, котушок комутаційної апаратури, реле) та опорів заземлювальних пристроїв;
—користування електроустановками, опір ізоляції котрих не перевищує нормативних значень;
використання електроустановок кустарного виготовлення, виготовлених з порушенням вимог правил
електробезпеки (зокрема, розподільними та пусковими пристроями, електропечами);
—некваліфікований інструктаж робітників, котрі використовують ручні електричні машини;
—відсутність контролю за діями працівників з боку ІТП або виконавців робіт;
—відсутність маркування, запобіжних плакатів, блокувань, тимчасових огороджень місць
електротехнічних робіт.
Ці причини можна згрупувати за наступними чинниками:
—дотик до струмоведучих частин під напругою внаслідок недотримання правил безпеки, дефектів
конструкції та монтажу електрообладнання;
—дотик до неструмоведучих частин, котрі опинились під напругою внаслідок пошкодження
ізоляції, перехрещування проводів;
—помилкове подання напруги в установку, де працюють люди;
—відсутність надійних захисних пристроїв.

133.Реєстрація, технічне опосвідчення і дозвіл на експлуатацію парових котлів
ДНАОП 0.00-1.08-94 "Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів"
встановлює вимоги до проектування, будови, виготовлення, монтажу, ремонту і експлуатації парових
котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском понад 0,07 МПа (0,07 кгс/см2),
водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115 °С.
Правила не поширюються на котли з електричним обігрівом, котли з об'ємом парового і водяного
простору 0,01 м3 (10 л) і менше, в яких добуток робочого тиску в МПа (кгс/см2) на об'єм у м3 (л) не
перевищує 0,02 (200), пароперегрівачі трубних печей підприємств хімічної, нафтопереробної і
нафтохімічної промисловості та деякі інші. Вони не підлягають реєстрації в органах
Держнаглядохоронпраці України. Нагляд за об'єктами цієї групи здійснює підприємство, яке несе
відповідальність за безпечну експлуатацію, виконання ремонтних робіт та контроль за цими об'єктами.
Котли до пуску в роботу повинні бути зареєстровані в органах Держгірпромнагляду.
Реєстрація котла проводиться на підставі письмової заяви власника.
При відповідності документації вимогам цих Правил проводиться реєстрація котла, а
документацію повертають власникові.
Відповідь на заяву про реєстрацію котла повинна бути надана власникові. У разі відмови в
реєстрації котла власника повідомляють про це письмово з указанням причин відмови і посиланнями на
відповідні пункти Правил.
Перереєстрація котла в місцевих органах Держгірпромнагляду повинна бути проведена в
наступних випадках:
- при реконструкції котла;
- при невідповідності приміщення котельні вимогам Правил;
- при передачі котла іншому власникові.
Кожний заново встановлений котел може бути введений в експлуатацію після його технічного
опосвідчення (якщо він отриманий від заводу-виготовлювача в розібраному вигляді) або технічного
обстеження (якщо надійшов у зібраному вигляді) технічним експертом експертно-технічного центру
(далі - ЕТЦ) Держгірпромнагляду та одержання дозволу на роботу від органів Держгірпромнагляду у
встановленому порядку, виданого на підставі задовільного висновку технічного експерта.
Про готовність котла до технічного опосвідчення або обстеження експерт повинен бути
повідомлений власником не пізніше як за 10 днів.
Обстеження проводиться з метою перевірки технічного стану котла, відповідності установки
обладнання котла і котельні вимогам цих Правил, а також і поданим при реєстрації документам.
Технічне опосвідчення
Кожний котел підлягає технічному опосвідченню, яке проводиться технічним експертом до пуску
в роботу, періодично в процесі експлуатації, згідно з встановленими строками, а в необхідних випадках
- достроково.
Технічне опосвідчення котла складається із зовнішнього, внутрішнього огляду і гідравлічного
випробування.
Зовнішній і внутрішній огляд мають за мету:
при первинному опосвідченні встановити, що котел виготовлений, встановлений і обладнаний
відповідно до цих Правил, пред'явлених при реєстрації документів, а також, що котел та його елементи
знаходяться в справному стані;
при періодичних і позачергових опосвідченнях встановити справність котла і його елементів та
надійність його подальшої безпечної роботи.
Гідравлічне випробування котлів має за мету перевірку міцності елементів котла і щільності
з'єднань.
Власник котла зобов'язаний проводити опосвідчення котлів в наступні строки: зовнішній і
внутрішній огляди - після кожної очистки котла, але не рідше як через 12 місяців;
гідравлічне випробування робочим тиском - кожного разу після очистки внутрішніх поверхонь
або ремонту елементів котла.
Дострокове (позачергове) технічне опосвідчення котла має здійснюватись у випадках, якщо:
котел не експлуатувався більше 12 місяців; котел демонтований і встановлений на новому місці;
зроблено виправлення вигинів або вм'ятин, а також ремонт з застосуванням зварювання основних
елементів котла;
замінено одночасно більше 50% загальної кількості екранних або кип'ятильних труб, 100%
димогарних або труб водопідігрівача;

таке опосвідчення необхідне на думку особи, відповідальної за справний стан і безпечну
експлуатацію котла;
минув розрахунковий термін (нормативний строк) служби котла, встановлений проектом,
заводом-виготовлювачем, нормативними документами (вказуються в паспорті);
після аварії котла або його елементів, за обсягом відновлювальних робіт вимагається таке
опосвідчення.
Результати технічного опосвідчення і висновки щодо можливості роботи котла з зазначенням
дозволених параметрів (тиск, температура), а також терміни наступного опосвідчення повинні
записуватись у паспорт котла особою, яка проводила опосвідчення.
Крім того, технічний експерт готує висновки (копія запису подається в паспорті), які передає в
органи Держгірпромнагляду.
При проведенні позачергового опосвідчення повинна бути вказана причина, що викликала
необхідність такого опосвідчення.
134.Методика ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки
Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки затверджено постановою КМ
України від 11 липня 2002 р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної
небезпеки» (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №313 від 11.03.2004, № 990 від
21.09.2011, №380 від 29.05.2013).
1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, у власності або
користуванні яких є об'єкти, де можуть використовуватися або виготовляються, переробляються,
зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини (далі - потенційно небезпечні об'єкти), а також
на всіх суб'єктів господарювання, які мають намір розпочати будівництво потенційно небезпечних
об'єктів.
3. Суб'єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один потенційно
небезпечний об'єкт чи який має намір розпочати будівництво такого об'єкта, організовує проведення
його ідентифікації.
4. Потенційно небезпечний об'єкт вважається об'єктом підвищеної небезпеки відповідного класу
у разі, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що
використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті,
дорівнює або перевищує встановлений норматив порогової маси.
Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів затверджена наказом МНС України від
23.02.2006 №98 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 р. за №286/12160)
1. Методика встановлює єдиний порядок проведення ідентифікації потенційно небезпечних
об'єктів (далі - ідентифікація) з метою вдосконалення організації їх державного обліку у процесі
паспортизації та реєстрації у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів (далі - Реєстр).
2. Дія цієї Методики розповсюджується на осіб, які повинні зареєструвати небезпечні об'єкти, у
тому числі осіб, відповідальних за об'єкти, визначені центральними та місцевими органами виконавчої
влади як такі, що несуть загрозу виникнення надзвичайних ситуацій (далі - НС) та підлягають
ідентифікації.
3. Вимоги Методики не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні речовини
рухомим складом залізничного транспорту, суднами, плавзасобами морського та річкового транспорту,
літаками, іншими повітряними транспортними засобами та автомобільним транспортом.
4. Методика може бути використана фахівцями підприємств, установ, організацій та
відповідними комісіями техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій з метою належного
виконання заходів, визначених нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту населення,
техногенної безпеки та охорони довкілля, а також органів виконавчої влади, які відповідають за
безпечне функціонування потенційно небезпечних об'єктів (далі - ПНО).
5. Результати ідентифікації, отримані відповідно до цієї Методики, можуть використовуватись
для розробки заходів щодо попередження НС та підготовки до реагування на них
Порядок проведення ідентифікації об'єктів господарської діяльності
щодо визначення потенційної небезпеки
1. Органи виконавчої влади, які відповідають за безпечне функціонування ПНО, територіальні
та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту, відповідно до своїх повноважень
встановлюють терміни проведення ідентифікації та вживають заходів щодо забезпечення своєчасності
та повноти проведення ідентифікації.
2. Ідентифікацію проводять відповідальні особи об'єктів господарської діяльності.

3. Відповідальні

особи об'єктів господарської діяльності, які проводять ідентифікацію,
узгоджують результати ідентифікації з місцевими органами державного нагляду у сфері цивільного
захисту.
4. Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки надається
до місцевого органу державного нагляду у сфері цивільного захисту для узагальнення результатів
проведення ідентифікації.
5. На підставі узагальнених результатів проведення ідентифікації місцеві органи державного
нагляду у сфері цивільного захисту формують та щорічно уточнюють переліки ПНО підвідомчої
території.
135.Запобігання отруєння грибами, рослинами та їх насінням
Не меншу, ніж інфекційні захворювання небезпеку для здоров'я людини представляють отруєння
речовинами рослинного походження, грибами, продуктами харчування, водою, перш за все, в теплу
пору року.
Перші симптоми такого отруєння виявляються через 2-4 години після вживання їжі. При цьому у
людини починається нездужання, нудота блювота, болі в животі, частий рідкий стіл з домішкою крові.
У постраждалого підвищується температура тіла, знижується артеріальний тиск, з’являється спрага,
розвивається серцево-судинна недостатність.
Для надання першої допомоги постраждалому від харчової токсикоманії необхідно дати багато
теплого пиття (1,5 – 2 літри), промити шлунок до чистої води, дати активоване вугілля, проносне.
Особливо необхідно звернути увагу на наявність в природі отруйних рослин і грибів. Учні, йдучи
в ліс, зобов'язані знати такі рослини і гриби, щоб забезпечити своє здоров'я і здоров'я людей, що
оточують його, підказати незнаючому про небезпеку таких рослин.
Основними ознаками отруєння грибами є розлад зору, марення, галюцинації, судоми.
При зборі грибів треба уміти відрізняти отруйні гриби від їстівних. Особливо отруйні: бліда
поганка, мухомор, жовчний гриб, несправжні лисички і несправжні опеньки. Бліді поганки декілька
схожі на шампіньйони, але у блідої поганки нижня сторона капелюшка зеленувато-бела, а в
шампіньйонів – рожева.
Мухомор легко взнати по яскраво-червоному з білими плямами капелюшку. Інколи зустрічаються
мухомори з сірими капелюшками.
Жовчний гриб схожий на білий, але верхня частина його пенька покрита малюнком у вигляді
чорної або темно-сірої сіток, а м'якоть на зламі червоніє. Несправжні лисички схожі на лисички їстівні,
але їх капелюшки рівні, червоно-оранжеві, а не світло-жовті, як в їстівних, і з надломленого капелюшка
лисички виділяється білий сік.
Збираючи опеньки, уважно оглядайте їх пеньки. В їстівних є кільце з плівки, а в несправжніх
такою плівки немає і пластинки під капелюшком зеленуваті.
Щоб не отруїтися грибами, будьте уважні при зборі грибів. Якщо знайдений гриб схожий на
отруйний, якщо ви сумніваєтеся в його їстівності, краще такий гриб не беріть. У любому випадку всі
гриби, які ви назбирали покажіть дорослій людині. Дуже старі плодові тіла їстівних грибів теж можуть
бути отруйними.
Сморчки і деякі інші гриби перед споживанням двічі прокип'ятити, а воду після кожного
кип'ятіння злити. Разом з водою, що зливається, віддаляються отруйні речовини, які містяться в цих
грибах.
Збираючи лікарські рослини, слід не забувати і про отруйні. Їх так само, як і гриби треба добре
знати і не чіпати.
Найчастіше зустрічається блекота чорна, дурман звичайний, беладона. Частіше за інших
зустрічається блекота чорна. Брудно-білі пелюстки її квіток покриті мережею фіолетових жилок.
Клейко-пухнасте стебло блекоти має неприємний запах. Отруйна вся рослина. При отруєнні з'являється
головний біль, прискорене серцебиття, утруднене дихання, сильне нервове збудження, розширюються
зіниці, в роті відчувається сухість. Блекоту та інші отруйні рослини не слід брати в руки.
136. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного
соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та
здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.
137. Небезпечні величини електроструму
Основні чинники електричного характеру — це величина струму, що проходить крізь людину,
напруга, під яку вона потрапляє, та опір її тіла, рід і частота струму. Величина струму, що проходить
крізь тіло людини, безпосередньо і найбільше впливає на тяжкість ураження електричним струмом. За
характером дії на організм виділяють:
—відчутний струм — викликає при проходженні через організм відчутні подразнення;
—невідпускаючий струм — викликає при проходженні через організм непереборні судомні
скорочення м'язів руки, в якій затиснуто провідник;
—фібриляційний струм — при проходженні через організм викликає фібриляцію серця.
Відповідно до наведеного вище: — пороговий відчутний струм (найменше значення відчутного
струму) для змінного струму частотою 50 Гц коливається в межах 0,6—1,5 мА і 5—7 мА — для
постійного струму;
2. пороговий невідпускаючий струм (найменше значення не—відпускаючого струму) коливається
в межах 10—15 мА для змінного струму і 50—80 мА — для постійного;
3. пороговий фібриляційний струм (найменше значення фібриляційного струму) знаходиться в
межах 100 мА для змінного струму і 300 мА для постійного.
Гранично допустимий струм, що проходить крізь тіло людини при нормальному (неаварійному)
режимі роботи електроустановки, не повинен перевищувати 0,3 мА для змінного струму і 1 мА для
постійного.
Величина напруги, під яку потрапляє людина, впливає на тяжкість ураження електричним
струмом в тій мірі, що зі збільшенням прикладеної до тіла напруги зменшується опір тіла людини.
Останнє призводить до збільшення струму в мережі замикання через тіло людини і, як наслідок, до
збільшення тяжкості ураження.
138.Вимоги до приміщень котелень
Парові або водогрійні котли дозволяється встановлювати в окремих будівлях або приміщеннях
висотою 3,9 м, що прилягають до виробничих, але відокремлених від них протипожежною стіною з
межею вогнестійкості 2,5 год. Відстань від стіни до фронту котлів, що опалюються твердим паливом
має становити не менше 3 м, а при опалюванні рідким паливом і газом — 2 м.
Ширина проходів між котлами або між котлом і стіною приміщення допускається не менше 1 м, а
між частинами будівлі, що виступають - не менше як 0,8 м.
У приміщенні котельні площею до 200 м2 обладнують одні вхідні двері, а площею понад 200 м2
— двоє дверей, які мають відкриватися назовні і бути розміщеними з протилежних боків приміщення.
Приміщення котельні обладнують тамбурами для затримування холодного повітря.
Температура повітря у приміщенні котельні взимку має бути не нижче + 12 °С, а влітку не більше,
ніж на 5 °С нижче температури зовнішнього повітря в затінку.
Двері із котельні у службові та інші приміщення мають відкриватися у бік котельні і мати
пристрої для самозачинення.
Для безпеки і зручності обслуговування котлів біля них влаштовують постійні драбини і
площадки з вогнестійких матеріалів, які обладнують металевими перилами.
Приміщення котельні обладнують вентиляцією, умивальником, душем з роздягальнею і туалетом,
а також протипожежним інвентарем. На видному місці у приміщені вивішують правила безпеки,
спеціальні інструкції з обслуговування газового обладнання і схему газопроводів.
Норма освітлення пультів управління мас бути не менше 50 лк, напруга струму не більше 36 В,
якщо висота над підлогою ламп освітлення нижче 2,5 м. В приміщенні котельні має бути аварійне
освітлення. Освітлення оглядових і ремонтних робіт всередині котла виконують переносними
електричними лампами напругою до 12 В.
Рівень підлоги котельної має бути не нижчим віл рівня території, прилеглої до приміщення
котельні.
139.Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
140.Вимоги безпеки на водних об’єктах

141. Завдання страхування, від н/в на виробництві, та сфера дії закону, основні принципи
страхування, управління страхуванням.
Стаття 1. Завдання страхування від нещасного випадку Завданнями страхування від нещасного
випадку є: проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних
виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням
та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці; відновлення здоров'я
та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;
відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або
відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у
зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх
смерті здійснення страхових виплат
непрацездатним членам їх сімей.
Стаття 2. Сфера дії Закону. Дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах
трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм
власності та господарювання (далі - підприємства), у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе
роботою самостійно, та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.
Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було встановлено згідно із
законодавством СРСР або законодавством України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам
внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання, пов'язаних з виконанням
ними трудових обов'язків, мають право на забезпечення по страхуванню від нещасного випадку
відповідно до цього Закону.
2. Чинники які впливають на дію електроструму на людину.
Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним струмом, поділяються на три
групи: електричного характеру, неелектричного характеру і чинники виробничого середовища. Основні
чинники електричного характеру — це величина струму, що проходить крізь людину, напруга, під яку
вона потрапляє, та опір її тіла, рід і частота струму. Величина струму, що проходить крізь тіло людини,
безпосередньо і найбільше впливає на тяжкість ураження електричним струмом.
Величина напруги, під яку потрапляє людина, впливає на тяжкість ураження електричним
струмом в тій мірі, що зі збільшенням прикладеної до тіла напруги зменшується опір тіла людини.
Останнє призводить до збільшення струму в мережі замикання через тіло людини і, як наслідок, до
збільшення тяжкості ураження.
Враховуючи багатофункціональну залежність опору тіла людини від великої кількості чинників,
при оцінці умов небезпеки ураження людини електричним струмом опір тіла людини вважають
стабільним, лінійним, активним і рівним 1000 Ом.
Основними чинниками неелектричного характеру є шлях струму через людину, індивідуальні
особливості і стан організму людини, тривалість дії струму, раптовість і непередбачуваність дії струму.
Шлях струму через тіло людини суттєво впливає на тяжкість ураження. Особливо небезпечно,
коли струм проходить через життєво важливі органи і безпосередньо на них впливає. . До
індивідуальних особливостей організму, які впливають на тяжкість ураження електричним струмом,
при інших незмінних чинниках належать: чутливість організму до дії струму, психічні особливості та
риси характеру людини (холерики, сангвініки, меланхоліки, флегматики).
Тривалість дії струму. Зі збільшенням часу дії струму зменшується опір тіла людини за рахунок
зволоження шкіри від поту та електролітичних процесів в тканинах, поширюється пробій шкіри,
послаблюються захисні сили організму, підвищується вірогідність збігу максимального імпульсу
струму через серце з фазою кардіоциклу (фазою розслаблення серцевих м'язів), що, в цілому,
призводить до більш тяжких уражень.
Чинник раптовості дії струму. Вплив цього чинника на тяжкість ураження обумовлюється тим, що
за несподіваного потрапляння людини під напругу захисні функції організму не налаштовані на
небезпеку. Експериментально встановлено, що якщо людина чітко усвідомлює загрозу можливості
потрапити під напругу, то у разі реалізації цієї загрози значення порогових струмів на 30—50% вищі. І,
навпаки, якщо така загроза не усвідомлюється, і дія струму проявляється несподівано, то значення
порогових струмів будуть меншими.
Чинниками виробничого середовища, які впливають на небезпеку ураження людини електричним
струмом, є температура повітря в приміщенні, вологість повітря, запиленість повітря, наявність у
повітрі хімічно активних домішок тощо. За чинниками виробничого середовища ПУЗ виділяють такі
типи приміщень:

4. гарячі, температура в яких впродовж доби перевищує 35 С;
5. сухі, відносна вологість в яких не перевищує 60%, тобто знаходиться в межах оптимальної за
гігієнічними нормативами;
6. вологі, відносна вологість в яких не перевищує 75%, тобто знаходиться в межах допустимої за
гігієнічними нормативами;
7. сирі, відносна вологість в яких більше 75%, але менше вологості насичення;
8. особливо сирі, відносна вологість в яких близька до насичення, спостерігається конденсація
пари на будівельних конструкціях, обладнанні;
9. запилені, в яких пил проникає в електричні апарати та інші споживачі електроенергії і осідає на
струмовідні частини, при цьому такі приміщення діляться на приміщення зі струмопровідним і
неструмопровідним пилом;
10. приміщення з хімічно агресивним середовищем, яке призводить до порушення ізоляції, або
біологічним середовищем, що у вигляді плісняви утворюється на електрообладнанні.
3.Порядок навчання працівників, які обслуговують обладнання, що працює під тиском.
4.Законодавство України в галузі гігієни праці.
5.Порядок проведення розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.
142. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням здоров’я.
Стаття 21. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються та відшкодовуються Фондом
соціального страхування від нещасних випадків
У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків
зобов'язаний у встановленому законодавством порядку:
1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок
ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на
його утриманні:
а) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або
встановлення інвалідності;
б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті
потерпілого;
в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує
відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання;
д) пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання;
є) допомогу дитині відповідно до статті 9 цього Закону;
2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних
послуг відповідно до місцевих умов;
3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної
допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його
госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;
4) організувати
цілеспрямоване
та
ефективне
лікування потерпілого у власних
спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах
або на договірній основі в інших
лікувально-профілактичних
закладах
з
метою
якнайшвидшого відновлення здоров'я
застрахованого;
5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за призначенням
лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка
повинна включати:
а) обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної практики;
б) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально-профілактичному закладі;
в) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності та пологів;
г) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікувальнопрофілактичному закладі;

д) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, коригуючими
виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування
(за винятком протезування з дорогоцінних металів).
З метою найповнішого виконання функцій, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї
статті, Фонд соціального страхування від нещасних випадків створює спеціалізовану медичну та
патронажну службу соціального страхування;
6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності
потерпілого;
7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу у
веденні домашнього господарства (або компенсувати
йому
відповідні витрати), сприяти
наданню
потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла;
8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) або медикосоціальної експертної комісії (далі - МСЕК) проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого у
власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів,
якщо внаслідок ушкодження здоров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може
виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю;
9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими
заінтересованими
суб'єктами
підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються
коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду;
10) у разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у
вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та
її регіональних управлінь - за рахунок Фонду;
12) організовувати
залучення
інвалідів
до
участі у громадському житті. Усі види
соціальних послуг та виплат, передбачені цією статтею, надаються застрахованому та особам, які
перебувають на його утриманні, незалежно від того, перебуває на обліку підприємство, на якому
стався страховий випадок, як платник страхових внесків чи ні.
2.Заземлення електроустановок, їх захисна дія.
Для захисту людей від ураження електрострумом внаслідок пошкодження ізоляції і переході
напруги на струмопровідні частини машин, механізмів, інструментів застосовують захисне заземлення
чи занулення.
Захисне заземлення - навмисне електричне з'єднання з землею або її еквівалентом металевих
струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою.
Заземлення здійснюється за допомогою природних, штучних або змішаних заземлювачів.
Заземлення і занулення забезпечують спрацювання приладів захисту, швидке автоматичне
вимикання пошкодженої установки від мережі.
Захисне заземлення і занулення виконують з метою: забезпечення нормальних режимів роботи
установки; забезпечення безпеки людей при порушенні ізоляції мережі струмопрвідних частин; захисту
електроустаткування від перенапруги; захисту людей від статичної електрики
143. Основні принципи і шляхи забезпечення радіаційної безпеки.
144.Гігієнічна класифікація праці.
145.Аналіз та профілактика побутового травматизму;
146. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, під час навчальновиховного процесу та нещасних випадків невиробничого характеру.
Розслідування та облік нещасних випадків з працівниками на виробництві. Послідовність дій
керівника закладу при організації «звичайного» розслідування нещасного випадку в закладі
1.Забезпечує в разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу. Здійснює
запит та отримує медичний висновок про ступінь тяжкості виробничої травми, що отримав працівник.
2.Повідомляє (засобами зв’язку, а потім письмово за встановленим зразком) про нещасний
випадок відповідні державні установи:
- Робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем знаходження.

- Органи державної пожежної охорони – у разі н/випадку, що стався внаслідок пожежі.
- Установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує навчальний заклад
3.Видає наказ про створення комісії з рослідування нещасного випадку та організовує
розслідування (протягом трьох діб). Забезпечує роботу комісії: приміщенням, бланками актів,
канцтоварами тощо.
Голова комісії – спеціаліст з охорони праці закладу (або посадова особа, що за наказом відповідає
за організацію роботи з ОП, БЖД );
Члени комісії – представник профспілки (членом якої є потерпілий);
керівник структурного підрозділу;
представник виконавчої дирекції Фонду;
представник Держгірпромнагляду (якщо за висновком лікарняної установи тяжка травма).
За результатами розслідування комісія складає акт за формою Н-5 у п’яти примірниках та на його
підставі акт за формою Н-1 також у пяти примірниках
4.Розглядає та затверджує матеріали розслідування протягом трьох робочих днів після їх
отримання від комісії. Реєструє (робить запис в журналі встановленого зразка).
5.Складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 і в десятиденний строк
надсилає його організаціям і особам, яким надсилався акт форми Н-1
6.У разі відмови роботодавця скласти або затвердити акт форми Н-5, акт форми Н-1 чи незгоди
потерпілого із змістом ціх актів посадова особа Держнаглядохоронпраці має право видавати обов’язкові
для виконання роботодавцем приписи за формою Н-9. Роботодавець зобов’язаний у п’ятиденний строк
видати наказ про виконання запропонованих заходів
Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру проводиться організацією, де працює
потерпілий. Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані
алкогольного або наркотичного сп’яніння. За результатами розслідування складається акт за формою
НТ.
Голова комісії – посадова особа, яку визначає керівник організації.
Члени комісії – керівник відповідного структурного підрозділу;
представник профспілки, членом якої є потерпілий;
представник комісії із загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
147.Занулення електроустановок, їх захисна дія.
Занулення - це навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих
струмонепровідних частин, які можуть опинитися під напругою (корпуси електроустаткування,
кабельні конструкції, сталеві труби тощо). Заземлення і занулення забезпечують спрацювання приладів
захисту, швидке автоматичне вимикання пошкодженої установки від мережі.
148.Заходи, що забезпечують радіаційну безпеку робіт.
149.Гігієнічна оцінка умов і характеру праці.
150.Що таке психологія безпеки?
151. Документи, які належать до нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності (НПАОП, ДержСанПіН, ДБН, НАПБ, ГОСТи серії ССБП), порядок їх
опрацювання
Закон про ОП Стаття 27. Документи, що належать до нормативно-правових актів з охорони праці
Нормативно-правові акти з охорони праці - це правила, норми, регламенти, положення,
стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання.
ПОРЯДОК опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що
діють на підприємстві затрерджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною
праці
від 21 грудня 1993 р. N 132
2.9. Затвердження і скасування нормативних актів підприємства про охорону праці здійснюється
наказом власника (за винятком актів, які відносяться до компетенції трудового колективу і
підлягають затвердженню на його загальних зборах або конференції).

2.10. Власник зобов'язаний встановити систематичний контроль за відповідністю нормативних
актів підприємства вимогам чинного законодавства та забезпечити їх періодичний перегляд,
своєчасне внесення змін або опрацювання і затвердження нового нормативного акта у зв'язку із
змінами в організації виробництва, впровадженням нової техніки і технології, переглядом державних
міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці тощо.
2.11. Термін перегляду нормативного акта підприємства, що встановлюється власником, не
може перевищувати термінів перегляду державного нормативного акта про охорону праці або
типового документа, на підставі яких опрацьовувався нормативний акт підприємства.
Нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду (або скасуванню), якщо
органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність
вимогам
законодавства, державних міжгалузевих, галузевих нормативних актів або типових документів.
2.12. Узгодження і затвердження змін до нормативного акта або прийняття нового акта за
результатами перегляду чинного здійснюються в порядку, передбаченому пунктами 2.1.-2.6. цього
положення.
2.13. Реєстрація та облік нормативних актів про охорону праці, що діють у межах
підприємства, здійснюються в порядку, який встановлюється власником, якщо інше не передбачено
законодавством.
152.Допустимі величини опору заземлення, занулення та порядок їх перевірки.
Захисне заземлення навмисне електричне з'єднання металевих частин електроустановок з землею (
пристроєм заземлення).
Занулення – навмисне електричне з'єднання металевих частин електроустановок, які нармально
знаходяться під напругою, з глухо заземленою нейтраллю в межах 3-х фазного струму, з глухо
заземленим виводом джерела однофазного струму, з глухо заземленою середньою точкою джерела
постійного струму.
Захисне заземлення чи занулення електорустановок слід виконувати: - при напрузі 380 В. та
вище змінного стуму і 440 В. та вище постійного струму – у всіх випадках;
при напрузі від 42 до 380 В. змінного струму і від 110 до 440 В постійного струму – у
приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних та у зовнішніх електроустановках.
- При всіх напругах змінного та постійного струму – у вибухонебезпечних приміщеннях.
Величина перехідного опору між болтом
заземлення та кожною доступною доторканню
металевою не струмопровідною частиною виробу, яка може опинитися під струмом, не повинна
перевищувати 0,1 Ом. При експлуатації пристроїв заземлення слід перевіряти їх опір двічі на рік, як
правило, у періоди найменшої провідності грунту: влітку – у період найбільшого просихання грунту
та взимку – у період найбільшого його промерзання. Кожний пристрій заземлення повинен
мати
паспорт який містить схему
заземлення, величину опору заземлення
та інші основні
технічні
характеристики.
153.Санкції за порушення вимог норм і правил з радіаційної безпеки в Україні.
154.Фактори середовища і трудового процесу, їх гігієнічна оцінка.
155. З якими галузями психологія безпеки має зв'язок?
156. Позначення документів з охорони праці. Реєстр НПАОП
ПОЛОЖЕННЯ про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці
Затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 08.06.2004 N 151:
п.6. Після перевірки комплектності поданих документів НПАОП присвоюється відповідне
позначення (шифр). Структура позначення (шифру) містить літерні та цифрові елементи відповідно
до схеми, наведеної в додатку 2.
п.8. При внесенні змін до НПАОП його позначення не змінюється. Кожній зміні до НПАОП
присвоюється порядковий номер.
п.9. Якщо НПАОП викладається у новій редакції, у його позначенні змінюється рік затвердження.
п.10. Дані про затвердження та введення в дію НПАОП оформлюються у вигляді покажчика
НПАОП (додаток 3), який затверджується наказом Держнаглядохоронпраці України щокварталу.
Покажчик НПАОП публікується в журналі
"Охорона
праці"
та інших виданнях
Держнаглядохоронпраці України.

Додаток 2 до п. 6 Система позначення (кодування) НПАОП
Кодування НПАОП здійснюється з метою систематизації обліку цих документів, створення
необхідних умов для ефективного зберігання та використання інформації про ці нормативно-правові
акти, зручності їх обробки з використанням персональних електронно-обчислювальних машин.
Структура позначення
НПАОП ХХ.Х- Х.ХХ- ХХ 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з ОП
|
| |
| ----- рік затвердження (98)
|
|
| ---------- порядковий номер у межах даного виду (15)
|
|
| ------------ вид нормативно-правового акта (4)
|
------------------ вид економічної діяльності згідно з таблицею 1*(код 0.00)
-------------------------- скорочена назва НПАОП
Характеристика елементів структури позначення (шифру)
Порядковий номер у межах виду визначається згідно з даними Реєстру.
Види НПАОП (в уніфікованій формі для однакового застосування) мають таке цифрове
позначення:
правила - 1;переліки - 2;норми – 3;положення – 4; інструкції – 5; порядки – 6;інші - 7
Вид економічної діяльності (група, клас) установлюється відповідно до ДК 009-96 (табл.).
*Якщо нормативно-правовий акт поширюється на всі або декілька видів економічної діяльності,
зазначається код 0.00.
157.Порядок виконання робіт в діючих електроустановках. Інструктаж, допуск до роботи.
Роботи в діючих електроустановках слід проводити за нарядом, розпорядженням та в порядку
поточної експлуатації. Роботи, які виконують в порядку поточної експлуатації працівники на
закріплених за ними електроустановках, проводять без оформлення наряду або розпорядження. Перелік
робіт, які виконують у порядку поточної експлуатації, затверджує керівництво підприємства.
За нарядами слід виконувати всі роботи, які не ввійшли до переліку робіт, що виконуються в
порядку поточної експлуатації та за розпорядженням.
Забороняється самовільне проведення робіт, а також розширення робочих місць та обсягу
завдання, визначених нарядом або розпорядженням.
В електроустановках до 1000 В електростанцій, підстанцій і на КЛ під час виконання
роботи під напругою необхідно:
- відгородити розташовані поблизу робочого місця струмовідні
частини, що перебувають під напругою, до яких можливий випадковий дотик;
- працювати в діелектричних калошах, ботах або стоячи на ізолювальній підставці чи на
гумовому діелектричному килимку;
- застосовувати інструмент з ізолювальними рукоятками (у викруток повинен бути
ізольований стрижень). У разі відсутності такого інструменту слід користуватись діелектричними
рукавичками.
Забороняється працювати в одязі з короткими або закоченими рукавами, користуватись
ножівками, металевими метрами тощо.
Повторний інструктаж на робочому місці на роботах з підвищеною небезпекою проводиться
індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за
обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу - 1 раз на 3 місяці ;
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при проведенні робіт, на які відповідно до
законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.
Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою
працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що
виконуватимуться.
Про проведення цільового інструктажа та допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж,
уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки
журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.
У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж
реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів не обов'язково.
158.Чинні норми радіаційної безпеки України.

159.Загальні вимоги до режиму праці та відпочинку.
160.Що являється об’єктом дослідження психології безпеки життєдіяльності?
161. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ
від 1 серпня 1992 р. N 442
п.3. Атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними рекомендаціями щодо
проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.
п.4. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається
наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше
одного разу на 5 років.
п.6. Атестація робочих місць передбачає:
установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;
санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості
трудового процесу на робочому місці; комплексну оцінку факторів виробничого середовища і
характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та
санітарним нормам і правилам;
установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її
характеру за гігієнічною класифікацією; обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із
шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;
визначення
(підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих
умовах; складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним
забезпеченням працівників; аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на
оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці.
п. 7. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів
виробничого середовища і трудового
процесу
проводяться
санітарними лабораторіями підприємств і організацій, атестованих
органами Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи
умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних
станцій.
п.8. Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма
якої затверджується Мінпраці разом з МОЗ.
п.9. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням
працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству,
організації і зберігається протягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки
працівників, професії та посади яких внесено до переліку.
п.10. Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових
умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обгрунтуванні пропозицій про
внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що
дають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов
праці та оздоровлення працюючих. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації
покладається на керівника підприємства, організації.
162.Групи з електробезпеки. Вимоги до електротехнічного персоналу для присвоєння групи.
До електротехнічного персоналу належать особи, які обслуговують і експлуатують
електроустановки. Від кваліфікації електротехнічного персоналу, його знань та навичок істотно
залежить безпека при експлуатації та обслуговуванні електроустановок.
Для електротехнічного персоналу встановлено п'ять кваліфікаційних груп з електробезпеки.
VI група. Група присвоюється особам, які не мають спеціальної електротехнічної підготовки, але
мають елементарне уяву про небезпеку ураження електричним струмом і про заходи електробезпеки
при роботі на обслуговуваній дільниці, електроустановці. Для І групи стаж роботи в електроустановках
не нормується.
VII група. Особи цієї групи повинні отримати елементарне технічне знайомство з
електроустановками, чітко уявляти небезпеку ураження електрострумом, наближення до
струмопровідних частин, знати основні заходи безпеки при роботі на електроустановках, вміти надати
першу допомогу.
VIII
група. Особи, що належать до цієї групи, повинні: знати будову електричних установок та
вміти їх обслуговувати; мати уявлення про небезпеку під час обслуговування електричних установок;

знати загальні правила безпеки, правила допуску до роботи в електричних установках, напругою до
1000 В, спеціальні правила безпеки з тих видів робіт, які входять до кола обов'язків цієї особи; вміти
здійснювати нагляд за тими, хто працює з електроустановками, та надавати першу допомогу.
IX група. Особи цієї групи повинні: володіти знаннями з електротехніки в обсязі спеціалізованого
профтехучилища; мати повне уявлення про небезпеку під час роботи на електроустановках; знати
повністю правила технічної експлуатації (ПТЕ) та правила технічної безпеки (ПТБ) при експлуатації
електроустановок; знати установку настільки, щоб вільно орієнтуватись у тому, які саме елементи
повинні бути вимкненими для безпечного виконання робіт; перевіряти виконання необхідних вимог
безпеки; вміти організовувати безпечне виконання робіт та здійснювати нагляд за ними в електричних
установках, напругою до 1000 В; знати схему та обладнання своєї дільниці; вміти навчати персонал
інших груп правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілому.
X група. Особи цієї групи повинні: знати всі схеми та обладнання своєї дільниці; знати Правила
безпечної експлуатації електроустановок,Правила будови електроустановок,Правила експлуатації
електрозахисних засобів. Знати, чим викликана та чи інша вимога правил; вміти організувати безпечне
виконання робіт та здійснювати нагляд в електричних установках будь — якої напруги; вміти навчати
персонал інших груп правил безпеки і наданню першої допомоги потерпілому.
Мінімальні вимоги і стаж роботи в електроустановках, необхідний для отримання чергової групи з
електробезпеки, наведено в таблиці (Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці № 26 від 25.02.2000):
0. Для отримання групи I достатньо пройти інструктаж з електробезпеки в даній
електроустановці з оформленням в журналі інструктажу.
Видавати посвідчення працівникам з групою I не вимагається.
1. Працівникам віком молодше 18 років не дозволяється присвоювати групу вище II.
2. Для отримання чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в
електроустановках з попередньою групою, зазначений в таблиці цього додатка.
3. Для отримання груп II — V працівники повинні:
1) мати чітке уявлення про небезпеку, пов’язану з роботою в електроустановках;
2) знати та вміти застосовувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, що відноситься до
роботи, яка виконується;
3) знати будову і принцип дії електроустановок;
4) вміти практично надавати першу допомогу потерпілим у разі нещасних випадків.
163.Радіаційно небезпечні об’єкти
164.Підвищення опору організму до дії шкідливих виробничих факторів.
165.В чому полягає завдання психології безпеки?
166. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затверджено постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. N 1232
Розслідування та облік нещасних випадків п.7-п.35
Послідовність дій керівника закладу при організації «звичайного» розслідування нещасного
випадку в закладі
1.Забезпечує в разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу. Здійснює
запит та отримує медичний висновок про ступінь тяжкості виробничої травми, що отримав працівник.
2.Повідомляє (засобами зв’язку, а потім письмово за встановленим зразком) про нещасний
випадок відповідні державні установи:
- Робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем знаходження.
- Органи державної пожежної охорони – у разі н/випадку, що стався внаслідок пожежі.
- Установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує навчальний заклад
3.Видає наказ про створення комісії з рослідування нещасного випадку та організовує
розслідування (протягом трьох діб). Забезпечує роботу комісії: приміщенням, бланками актів,
канцтоварами тощо.
Голова комісії – спеціаліст з охорони праці закладу (або посадова особа, що за наказом відповідає
за організацію роботи з ОП, БЖД );
Члени комісії – представник профспілки (членом якої є потерпілий);

керівник структурного підрозділу;
представник виконавчої дирекції Фонду;
представник Держгірпромнагляду (якщо за висновком лікарняної установи тяжка травма).
За результатами розслідування комісія складає акт за формою Н-5 у п’яти примірниках та на його
підставі акт за формою Н-1 також у пяти примірниках
4.Розглядає та затверджує матеріали розслідування протягом трьох робочих днів після їх
отримання від комісії. Реєструє (робить запис в журналі встановленого зразка).
5.Складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 і в десятиденний строк
надсилає його організаціям і особам, яким надсилався акт форми Н-1
6.У разі відмови роботодавця скласти або затвердити акт форми Н-5, акт форми Н-1 чи незгоди
потерпілого із змістом ціх актів посадова особа Держнаглядохоронпраці має право видавати обов’язкові
для виконання роботодавцем приписи за формою Н-9. Роботодавець зобов’язаний у п’ятиденний строк
видати наказ про виконання запропонованих заходів
Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру проводиться організацією, де працює
потерпілий. Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані
алкогольного або наркотичного сп’яніння. За результатами розслідування складається акт за формою
НТ.
Голова комісії – посадова особа, яку визначає керівник організації.
Члени комісії – керівник відповідного структурного підрозділу;
представник профспілки, членом якої є потерпілий;
представник комісії із загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
167.Опосвідчення стану безпеки електроустановок ПБЕЕС п.8
8.1. Регламентні роботи по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
виконуються підприємством (власником) згідно з орієнтовним переліком робіт.
Періодичність опосвідчень стану безпеки встановлена один раз на три роки, після первинного
опосвідчення, яке провадиться протягом року після затвердження цих Правил.
Рівень безпечного стану електроустановок оформлюється актом, у якому оцінюється стан безпеки
діючого електроустаткування, наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації в
електрогосподарстві.
8.2. Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів (додаток 8), оформлюється
комісією підприємства (організації) у складі:
– керівника (головного інженера) – голова комісії;
– начальника енергетичної служби (особи, відповідальної за електрогосподарство);
– начальника відділу охорони праці.
Акт затверджується керівником підприємства (організації), власником.
В разі відсутності на підприємстві (організації) у власника кваліфікованих спеціалістів
вищевказані регламентні роботи виконуються залученими спеціалістами інших підприємств
(організацій).
8.3. Опосвідченням передбачається:
– перевірка наявності експлуатаційної і виконавчої документації в обсягах, передбачених
вимогами ПВЕ, ПТЕ і ПБ, СНиП, державних стандартів, під час експлуатації електроустановок
споживачів, паспортно-технічних даних, інструкцій щодо експлуатації устаткування;
– визначення достатності і працездатності захисно-блокувальних пристроїв;
– оцінка стану безпеки електроустаткування, а також стану будівельної частини будівель і споруд
енергетичних об’єктів;
– перевірка періодичності і якості виконання регламентних робіт щодо обслуговування
електроустаткування;
– оцінка рівня фахової підготовки працівників з питань безпеки, відповідності кваліфікації до
робіт, що виконуються.
8.4. Акти опосвідчення стану безпеки електроустановок реєструються та зберігаються на
підприємстві (організації), у власника.
Копії актів, по закінченні звітного періоду, направляються в територіальні органи
Держнаглядохоронпраці, Держенергоспоживнагляду та в відділи охорони праці Держадміністрацій.

168.Види зон радіоактивного забруднення території.
169.Гігієна праці жінок і підлітків.
170.Надання першої долікарської допомоги у разі опіків
171. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з учасниками
навчально-виховного процесу
Відповідно до пункту 2.1. «Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України» від 31 серпня 2001 року №616, розслідуванню підлягають нещасні випадки, які
трапилися з вихованцями, учнями і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не
менше ніж на один день згідно з медичним висновком.
Погіршення стану здоров’я (втрата працездатності) внаслідок нещасного випадку встановлює та
засвідчує лікувально-профілактичний заклад.
За результатами розслідування нещасного випадку під час навчально-виховного процесу
складається акт за формою Н-Н.
Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, складання
акта за формою Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо усунення
Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:
під час проведення навчальних занять, у тому числі лекцій, уроків, занять з допризовної
підготовки, лабораторних занять, спортивних, гурткових, позааудиторних, позакласних, позашкільних
заходів, інших занять та в перервах між ними відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів;
під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів,
експедицій, організованих навчальних закладом у встановленому порядку;
У разі нещасного випадку з учнем школи потерпілий або свідок нещасного випадку негайно
сповіщає безпосереднього керівника навчального закладу, який зобов’язаний:
 терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
 повідомити про те, що сталося, керівництво закладу;
 повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);
 зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість
ушкодження потерпілого;
 до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому
стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю тих, хто оточує, і не
призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.
Видає наказ про створення комісії з рослідування нещасного випадку та організовує розслідування
(протягом трьох діб).
Організовує роботу комісії.
Голова комісії – заступник керівника навчального закладу.
Члени комісії – спеціаліст з охорони праці закладу (або посадова особа, що
за наказом відповідає за організацію роботи з ОП, БЖД );
- класний керівник.
За результатами розслідування комісія складає акт за формою Н-Н у п’яти примірниках
Розглядає та затверджує матеріали розслідування протягом трьох діб після їх отримання від
комісії. Реєструє (робить запис в журналі встановленого зразка). Направляє за призначенням
Нещасний випадок, про який потерпілий за відсутності свідків не повідомив керівника
навчального закладу або наслідки від якого виявилися не відразу, розслідується протягом місяця з дня
одержання письмової заяви потерпілого (його батьків). У цьому разі питання про складання акта за
формою Н-Н вирішується комісією з розслідування.Отримання медичного висновку покладається на
керівника закладу
172. Вимоги безпеки до виконання електрозварювальних робіт і електрозварювального
обладнання.
Безпека праці під час проведення газо- і електрозварювальних робіт полягає в усуненні причин
виникнення професійних захворювань від дії на зварювальників променевої енергії, зварювального

пилу і газів (окислу вуглецю, окислів азоту і марганцю, озону), а також опіків і електротравм. Пил,
частинки якого менші за 1 мк, що містяться в зоні дихання зварювальника в границях 25-42 мг/м (без
урахування озону), необхідно видаляти за допомогою місцевої вентиляції.
Ультрафіолетові промені викликають опіки слизової оболонки очей, які не захищені спеціальними
окулярами, і шкіри, розщеплюють кисень з утворенням озону. Видимі промені під час зварювання
також є дуже небезпечними для органів зору, оскільки засліплюють очі, в результаті чого можуть
викликати важке ураження сітківки і помітне зниження зору. Теплова дія під час зварювання також
сприяє розвиткові втомлюваності й може призвести до перегрівання організму працівників.
Електрозварювальні роботи в разі порушення технології зварювання і правил безпеки можуть
призвести до електротравм. Під час виконання зварювальних робіт на необладнаних робочих місцях або
на ПС завжди існує потенціальна небезпека пожежі. Внаслідок цього до виконання газо- і
електрозварювальних робіт ставляться підвищені вимоги щодо безпеки, основними з яких є такі:
- усі види постійних робіт з електродугового та плазмового зварювання в будівлях виконують у
спеціально для цього відведених, обладнаних вентиляційними установками приміщеннях, площа яких
задовольняє вимоги СНІП;
- зварювальні роботи в пожежонебезпечних приміщеннях і на ПС допускається виконувати з
додержанням особливих заходів пожежної безпеки відповідно до чинної інструкції;
- під час робіт на електрозварювальних установках забезпечують вимоги електробезпеки
відповідно до Правил [31] (надійне заземлення, обмеження робочої напруги тощо);
- зварювальні установки, а також усі допоміжні прилади і апарати до них, які установлюють на
відкритому повітрі, мають бути у бризкопилозахисному виконанні, а над ними необхідно спорудити
навіси з неспалимих матеріалів;
- електрозварювальники повинні мати кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче II;
- під час газо- і електрозварювальних робіт необхідно користуватися спецодягом (куртка, брюки,
черевики з глухим верхом, рукавиці, фартух з нагрудником і головний убір);
- для захисту обличчя і очей під час роботи зварювальнику належить застосовувати щиток або
маску. Скло для щитка або маски необхідно підбирати відповідно до стандарту залежно від режиму
зварювання;
- зварювання в закритих посудинах виконують не менше двох осіб, причому одна особа
знаходиться при цьому зовні зварюваної посудини для контролю за безпечним виконанням робіт
зварювальником (один з двох виконавців повинен мати кваліфікаційну групу не нижче І).
Електрозварювальна установка має бути обладнана пристроєм автоматичного відключення напруги
холостого ходу або обмеження її до 12 В з витримкою часу не більше 0,5 с;
- у майстернях, кабінах, на робочих місцях зварювання необхідно вивішувати плакати, які
попереджають про небезпеку опромінювання очей і шкіри працівників.
173.Радіоактивні речовини та їх вплив на людину.
174.Гігієнічне нормування виробничого мікроклімату. Засоби запобігання несприятливому
впливу виробничого мікроклімату на організм людини.
175.На чому базується працездатність людини?
176. Поняття «охорона навколишнього середовища».
177..Надання першої долікарської допомоги у разі ударів
178.Які чинники являються предметом дослідження психології безпеки?
179.Вимоги безпеки в місцях масового перебування людей.
180.Категорії приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки.
181.Основні об’єкти та принципи охорони навколишнього середовища.
182.Надання першої долікарської допомоги у разі вивихів

183.Класифікація будівель і споруд за ступенями вогнестійкості
184.Обов’язки, права пішоходів і пасажирів.
185.Проведення вступного інструктажа з працівниками
 які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи та
посади;
 які прибули до установи чи закладу освіти і беруть безпосередню участь у навчальновиховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для цієї установи чи закладу освіти.
Вступний інструктаж проводиться відповідно до наказу (розпорядження) керівника спеціалістом
служби охорони праці або іншою особою, на яку покладається цей обов’язок і яка в установленому цим
Положенням порядку пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для
цього обладнано, за програмою, розробленою службою охорони праці. Програма та тривалість
інструктажу затверджуються керівником установи чи закладу освіти. Запис про проведення вступного
інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який
зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного
інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.
186.Що таке екологічна безпека. Правові заходи забезпечення екологічної безпеки.
187.Надання першої долікарської допомоги у разі розтягнень
188.Основні і вторинні небезпечні фактори пожежі.
189.Протипожежні формування.
190.Проведення вступного інструктажа з учнями та порядок його реєстрації
Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться перед початком навчальних занять
один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до навчального закладу учня. Програма
вступного інструктажу розробляється в навчальному закладі на основі орієнтовного переліку питань
вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. Програма та порядок проведення вступного
інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника навчального закладу. Запис
про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять, в разі її
відсутності інструктаж фіксується журналі реєстації інструктажів з учнями.

