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11 березня 2021 року  м. Дніпро     №П-4-4

Про підсумки роботи з питань охорони праці
на підприємствах ГМК України за 2020 рік
та задачах на 2021 рік

Розглянувши інформацію Технічної інспекції праці Профспілки 
«Про підсумки роботи з питань охорони праці на підприємствах ГМК 
України за 2020 рік та задачах на 2021 рік», Президія Центральної 
ради ПМГУ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію «Про підсумки роботи з питань охорони праці на 
підприємствах гірничо-металургійного комплексу України за 2020 рік 
та задачах на 2021 рік» взяти до відома (Додаток).

2. Територіальним організаціям, Технічній інспекції праці ПМГУ:
2.1. Звернути увагу на високий рівень виробничого травматизму 

в галузі, а також збільшення виробничого травматизму зі смертель-
ними наслідками в 2020 році у ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ 
«Запорізький залізорудний комбінат», ПАТ «Криворізький залізоруд-
ний комбінат», ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь».

2.2. Розглянути на засіданнях президій питання «Про підсумки 
роботи з питань охорони праці за 2020 рік та задачах на 2021 рік» та 
розробити план заходів щодо профілактики та упередження подібних 
нещасних випадків на виробництві.

Термін: березень-квітень 2021 року
2.3. Технічній інспекції праці ПМГУ – провести перевірки стану 

охорони праці на підприємствах, де відбулося зростання виробничого 
травматизму, та надати практичну допомогу профспілковим організа-
ціям цих підприємств.

Термін: протягом першого півріччя 2021 року

ПРОФСПІЛКА
ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
ПРЕЗИДІЯ

ПОСТАНОВА
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2.4. Продовжити роботу з перегляду законодавства України з 
питань охорони праці та недопущення неправомірної практики Уряду 
щодо відміни розпорядженнями КМУ нормативно-правових актів у 
сфері охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил 
та норм, без дотримання законодавства, Генеральної угоди, експерт-
них висновків.

3. Усім організаційним ланкам ПМГУ – взяти участь в підготовці 
та проведенні заходів до Всесвітнього дня охорони праці, з урахуван-
ням обмежень та вимог карантину під час пандемії COVID-19.

Термін: квітень 2021 року
4. Первинним організацій ПМГУ:
4.1. Розглянути спільно з роботодавцями підсумки роботи з 

питань охорони праці на підприємствах у 2020 році та опрацювати 
конкретні заходи із забезпечення зниження рівня виробничого трав-
матизму та поліпшення умов праці в 2021 році.

4.2. Взяти під контроль питання фінансування та цільового вико-
ристання коштів на реалізацію заходів з безпеки праці, відповідно до 
норм Галузевої угоди та положень колективних договорів.

4.3. Не допускати необґрунтованого зниження рівня пільг та 
компенсацій працівникам, які працюють в шкідливих умовах праці, 
за результатами атестації робочих місць, передбачивши ці гарантії в 
колективних договорах.

4.4. Продовжити роботу з навчання та підвищення кваліфіка-
ції профспілкового активу з питань охорони праці, удосконалення та 
здійснення громадського контролю за виконанням роботодавцями 
вимог законодавства про охорону праці.

5. Інформацію «Про підсумки роботи з питань охорони праці на 
підприємствах ГМК України за 2020 рік та задачах на 2021 рік» розміс-
тити на сайті ПМГУ, опублікувати в журналі «Профспілка» та напра-
вити ФПУ для узагальнення та відповідного реагування.

6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на голов-
ного технічного інспектора праці Профспілки Білика В.І.

Голова Профспілки
металургів і гірників України   О.Рябко
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ДОДАТОК
до постанови Президії ЦР Профспілки

металургів і гірників України
№П-4-4

від 11 березня 2021 р.

Інформаційна записка 
«Про підсумки роботи з охорони праці 

на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України 
за 2020 рік та завданнях на 2021 рік»

Збереження життя та здоров’я робітників – це один з основних 
напрямків роботи ПМГУ, тому стан охорони праці на підприємствах 
гірничо-металургійного комплексу (ГМК) є одним з ключових і акту-
альних питань під час засідань колегіальних органів Профспілки. 
Йому приділяється постійна увага на нарадах, семінарах та під час 
навчання профспілкового активу.

За минулий рік рівень смертельного травматизму та професій-
них захворювань на підприємствах ГМК залишається ще достатньо 
високим, обладнання та існуючі технології все ще є факторами підви-
щеного ризику для життя та здоров’я робітників. Проведений аналіз 
нещасних випадків, що сталися у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком 
показав наступне.

Рівень смертельного травматизму на підприємствах гірничо-
металургійного комплексу України склав 19 випадків у 2020 році 
проти 20 в 2019 році.

Зростання виробничого травматизму зі смертельним наслідком 
допущено:
ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 3 проти 1
ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» 2 проти 0
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 2 проти 0
ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» 2 проти 1

Взагалі відзначається тенденція до зниження рівня смертель-
ного травматизму на підприємствах галузі:

20
11

 р
.

20
12

 р
.

20
13

 р
.

20
14

 р
.

20
15

 р
.

20
16

 р
.

20
17

 р
.

20
18

 р
.

20
19

 р
.

20
20

 р
.

32 34 28 32 28 26 21 21 20 19



7

Загальний виробничий травматизм знижено з 298 нещасних 
випадків у 2019 році до 279 в 2020 році (–19 випадків).

Слід зазначити, що на підприємствах галузі зберігається стійка 
тенденція до зниження загального виробничого травматизму:

20
11

 р
.

20
12

 р
.

20
13

 р
.

20
14

 р
.

20
15

 р
.

20
16

 р
.

20
17

 р
.

20
18

 р
.

20
19

 р
.

20
20

 р
.

684 653 585 503 419 400 397 333 298 279

Кількість нещасних випадків з тяжким наслідком знижено з 
82 випадків в 2019 році до 80 випадків у 2020 році (–2 випадки, 
або –2,5%).

Кількість втрачених людино-днів знижено з 17589 у 2019 році 
до 14775 у 2020 році (–2814, або –16,0%).

В 2020 році у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року 
кількість групових нещасних випадків становить 8 проти 6 (+2 
випадки, або +33,3%).

ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод»: 12 березня 2020 
року – груповий нещасний випадок з в.о. машиніста електровозу 
гасильного вагону Птицею О.О. 1981 р. н. (стаж роботи за профе-
сією – 8 днів) та машиністом установки сухого гасіння коксу Цьох-
лою А.Г. 1968 р. н. (стаж роботи за професією – 8 років).

Під час зчеплення з резервним коксовозним вагоном машиніст 
установки сухого гасіння коксу Цьохла А.Г. знаходився в кабіні елект-
ровозу біля пульту управління, між дверима і вікном, та коригував 
дії в.о. машиніста електровозу Птиці О.О. В момент зчеплення 
електровозу з лафетом резервного коксовозного вагону в лівому 
нижньому куті пульту управління (шафа автоматів приводів пере-
сування) стався «хлопок» і виникла електрична дуга, в результаті 
чого потерпілі отримали опіки обличчя та кінцівок різного ступеня 
тяжкості.

Причини: технічні – конструктивні недоліки, недосконалість, 
недостатня надійність засобів виробництва – електровоза ЕК-14, 
а саме накопичення між карболітовою плитою і автоматичним 
вимикачем коксового пилу, що призвело до зсуву струмопровідного 
пилу внаслідок струсу, удару, поштовху, та виникненню електрич-
ної дуги і інтенсивному горінню у шафі керування.
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Супутні: організаційні – недоліки під час навчання безпечному 
виконанню робіт, у тому числі допуск до роботи без навчання та 
перевірки знань з охорони праці та порушення трудової і виробни-
чої дисципліни, у тому числі невиконання посадових обов’язків інже-
нерно-технічними працівниками.

Рівень виявлених випадків професійних захворювань по 
галузі зріс і склав 287 випадків в 2020 році проти 268 випадків в 
2019 році.
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Зросла кількість випадків біологічної смерті робітників з 24 
випадків у 2019 році до 26 у 2020 році.
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Важливою підставою підвищення рівня безпеки та покра-
щення умов праці на робочих місцях є аналіз причин виробни-
чого травматизму. На підставі аналізу розробляються заходи з 
усунення та попередження виробничого травматизму. 

Як свідчить аналіз, в 2020 році 35% нещасних випадків зі 
смертельним наслідком сталося з технічних причин, 65% – з 
організаційних.

ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені 
Ілліча»: 21 лютого 2020 року – нещасний випадок з учнем маши-
ніста конвеєра Подоляк Л.Е. 1962 р. н. (стаж роботи за професією 
– 6 місяців).

Під час набуття навичок з обслуговування конвеєрів, через 
відсутність одного з елементів решітки (розсікача) та огоро-
дження, Подоляк Л.Е. впала в бункер. Тіло постраждалої було 
знайдено на відмітці +33,0 м аглокорпусу №2 без ознак життя.

Причини: технічна – незадовільний технічний стан засобів 
виробництва.
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Супутні: організаційні – невиконання посадових обов’язків 
інженерно-технічними працівниками, невиконання інструкції з 
охорони праці, недоліки під час навчання безпечному виконанню 
робіт, у тому числі допуск до роботи без навчання та перевірки 
знань з охорони праці.

У 2020 році основною причиною нещасних випадків зі 
смертельним наслідком залишаються організаційні причини. 
Постійна оптимізація чисельності працівників призвела до вико-
нання одним працівником значного обсягу робіт, додаткових 
операцій чи завдань. Слід зауважити, що досвідчені працівники 
від’їжджають працювати за кордон, на їхні місця приходять інші, 
без досвіду роботи. Відсутність досвіду призводить до того, 
що працівники та їхні керівники нехтують вимогами правил та 
інструкцій з охорони праці.

ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»: 13 травня 
2020 року стався груповий нещасний випадок з майстром дільниці 
з ремонту конвертерів Левтеровим І.Г. 1974 р. н. (стаж роботи 
за професією – 1 рік) та вогнетривником Козловцевим С.В. (стаж 
роботи за професією – 1 рік).

При виконанні ремонтних робіт з футеровки конвертера №1, 
під час підйому майстра Левтерова І.Г. за допомогою телескопіч-
ного підйомника на робочий майданчик, на відмітку +12.0 м, стався 
перекіс колиски підйомника в напрямних, з подальшим заклинюван-
ням канатів і ї ї зупинкою на відмітці +10.0 м. Вогнетривник Козлов-
цев С.В., який керував колискою за допомогою пульта керування 
з робочого майданчика, декілька разів по черзі включав-виклю-
чав механізм підйому вгору та вниз, але це не дало результату і 
призвело до послаблення канатів колиски. За вказівкою майстра 
Левтерова І.Г. вогнетривник Козловцев С.В. спустився в колиску, 
і за допомогою лому вони разом намагалися розблокувати колиску. 
Після ї ї розблокування відбулося різке зміщення колиски униз, на 
довжину послаблених канатів, на відмітку +4.0 м. Внаслідок різкої 
зупинки Левтеров І.Г. випав з колиски на відмітку 0.0 м та отри-
мав травми несумісні з життям, Козловцеву С.В., який залишився в 
колисці, від різкого поштовху було заподіяно політравму тіла.

Причини: організаційна – порушення вимог безпеки під час 
експлуатації механізмів.
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Супутні: технічна – незадовільний технічний стан засобів 
виробництва (а саме: між напрямними і траверсою колиски зазори 
не відповідають проектному значенню). Організаційні – недоліки 
під час навчання безпечному виконанню робіт, відсутність або 
неякісне проведення інструктажів, допуск до роботи без навчання 
та перевірки знань, невиконання посадових обов’язків інженерно-
технічними працівниками.

Зменшення обсягів фінансування заходів з охорони праці, заста-
рілі технології та устаткування розглядаються роботодавцями як 
можливість резерву для зниження виробничих витрат, та призводять 
до відсутності дієвих кроків з покращення умов праці працівників.

Роз’яснення та обґрунтування необхідності фінансування захо-
дів з охорони праці у розмірі не менше як 0,6% від суми реалізованої 
продукції залишається єдиною можливістю знизити рівень виробни-
чого травматизму та покращити умови праці робітників в ГМК.

Питання фінансування і ефективного використання коштів на 
охорону праці повинні знаходитися на постійному контролі Технічної 
інспекції праці та первинних організацій Профспілки.

Рівень виробничого травматизму серед робітників за віком:
● 18-35 років: значно зріс та склав 32% (в 2019 р. – 15%);
● 35-40 років: зменшився – до 16% (в 2019 р. – 20%);
● 40-50 років: значно зріс – до 42% (в 2019 р. – 25%);
● Більше 50 років: зменшився – до 10% (в 2019 р. – 40%).

Значно знижено рівень смертельного травматизму серед 
працівників віком більше 50 років. Але при цьому значно зріс 
рівень травматизму серед працівників 40-50 та 18-35 років.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (ш. «Гвардійсь
 ка»): 30 жовтня 2020 року стався нещасний випадок з учнем 
кріпильника Федосенком І.Ю. 1993 р. н. (стаж роботи за професією 
– 9 мі сяців).

Під час виконання робіт з доставки елементів кріплення в 
орт-заїзд 183 осі горизонту 1350 м Федосенко І.Ю. втратив свідо-
мість та впав. Працівники бригади доставили Федосенко І.Ю. до 
підземного медпункту на горизонті 1350 м, де йому надавалася 
перша медична допомога та проводились реанімаційні заходи. 
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Лікарі швидкої допомоги, які прибули за викликом, констатували 
його смерть.

Причини: психофізіологічна – незадовільні фізичні дані або 
стан здоров’я.

Розподіл нещасних випадків зі смертельним наслідком за 
стажем роботи постраждалих (по професії) становить:

До 5 років – 63% (в 2019 р. – 30%);
з 5 до 10 років – 16% (в 2019 р. – 5%);
з 10 до 20 років – 16% (в 2019 р. – 35%);
більше 20 років – 5% (в 2019 р. – 30%).

Як показує аналіз, знижено рівень смертельного травма-
тизму робітників зі стажем роботи від 10 до 20 років та більше 
20 років, але значно зріс рівень смертельного травматизму зі 
стажем роботи до 5 років та від 5 до 10 років.

ПрАТ «Запоріжвогнетрив»: 27 січня 2020 року стався не  -
щасний випадок з машиністом електролафету Задорожньою Т.В. 
1981 р. н. (стаж роботи за професією – 3 місяці).

Під час переміщення з відділення охолодження пічних вагонів 
електролафетом, внаслідок подачі групи вагонів (замість одного) 
та невстановлення стопорного пристрою (башмака), постраж-
дала отримала травми не сумісні з життям.

Причини: організаційні – недоліки під час навчання безпечному 
виконанню робіт, у тому числі допуск до роботи без навчання та 
перевірки знань з охорони праці.

Супутні: організаційні – порушення технологічного процесу 
та порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі неви-
конання посадових обов’язків інженерно-технічними працівниками.

Травмування працівників без досвіду роботи є наслідком недо-
ліків у проведенні навчання та інструктажів з охорони праці, зниження 
рівня професійної підготовки та знань правил безпеки і інших норма-
тивних документів з охорони праці.

Рівень знань з питань охорони праці – основний показник, який 
з самого початку роботи визначає здатність конкретного впливу на 
ліквідацію потенційно небезпечних місць та видів робіт, та нероз-
ривно пов’язаний з попередженням виробничого травматизму, аварій-
ності та покращенням умов праці.
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Розподіл нещасних випадків зі смертельним наслідком за 
категоріями професій:
● технологічний персонал: значно зріс – до 74% (в 2019 р. – 35%);
● ремонтний персонал: знижено – до 16% (в 2019 р. – 45%);
● робітники допоміжних професій: 0% (в 2019 р. – 0%);
● ІТП та службовці: знижено – до 10% (в 2019 р. – 20%).

Як завжди основними травмонебезпечними категоріями 
професій є ремонтний та технологічний персонал – становить 
90% від загальної кількості нещасних випадків. Значне зростання 
відсотка смертельно травмованих працівників технологічного 
персоналу свідчить про підвищений знос обладнання та меха-
нізмів, значне зниження виробничої дисципліни та відсутність 
контролю і відповідних знань інженерно-технічних працівників.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: 10 червня 2020 року 
стався нещасний випадок з електрозварником ручного зварю-
вання Благою Ю.Ю. 1984 р. н. (стаж роботи за професією – 3 роки).

Працюючи в складі ремонтної бригади, електрозварник Блага 
Ю.Ю. виконував роботи з бандажування металоконструкцій на 
купольній частині повітронагрівача доменної печі на відмітці 
+45,35 м. Під час обідньої перерви, при пересуванні постраждалого 
в забороненій зоні даху будівлі, відбулося руйнування даху повітро-
нагрівача, внаслідок чого Блага Ю.Ю. впав з позначки +43,70 м, на 
робочий майданчик повітропроводу гарячого дуття на відмітку 
+24,40 м та отримав травми не сумісні з життям.

Причини: організаційна – невиконання посадових обов’язків 
інженерно-технічними працівниками.

Супутні: організаційна – невиконання вимог інструкцій з 
охорони праці.

Розподіл нещасних випадків зі смертельним наслідком за 
видами подій:
● падіння предметів, обрушення порід, ґрунту: зростання до 26% 
(проти 10% в 2019 р.);
● на залізничному та автотранспорті: 10% (в 2019 р. – 10%);
● падіння постраждалого з висоти: зростання до 22% (проти 15% в 
2019 р.);
● отруєння: 0% (в 2019 р. – 10%);
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● дія предметів та деталей, що рухаються та обертаються: 22% (в 
2019 р. – 25%);
● ураження електричним струмом: знижено до 5% (проти 15% в 2019 р.);
● дія високих температур: 10% (в 2019 р. – 10%);
● інші – 5% (в 2019 р. – 5%).

Слід зазначити, що в 2020 році значно зріс відсоток нещасних 
випадків зі смертельним наслідком внаслідок падіння предме-
тів, обрушення порід, ґрунту та падіння постраждалого з висоти, 
а відсоток нещасних випадків зі смертельним наслідком внаслі-
док дії предметів та деталей, що рухаються та обертаються, і дії 
високих температур залишається стабільно високим.

ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат»: 06 
листопада 2020 року стався нещасний випадок з агломератником 
Рожковим В.Л. 1980 р. н. (стаж роботи за професією – 10 років).

Під час обслуговування стрічкового конвеєру на дільниці огруд-
кування та випалювання обкотишів агломератник Рожков В.Л. 
потрапив на робочу гілку конвеєра і був затиснутий між балкою 
та стрічкою конвеєра. Внаслідок отриманих травм постраждалий 
загинув.

Причини: організаційні – невиконання вимог інструкцій з 
охорони праці.

Супутні: організаційні – невиконання посадових обов’язків 
інженерно-технічними працівниками.

Технічною інспекцією праці Профспілки підготовлено інфор-
маційне повідомлення про окремі нещасні випадки зі смер-
тельними наслідками, які сталися у 2020 році на підприємствах 
гірничо-металургійного комплексу України. Його направлено на 
підприємства галузі для опрацювання на оперативних нарадах 
зі спеціалістами та інженерно-технічними працівниками підпри-
ємств галузі, а також під час проведення змінно-зустрічних 
зборів з робітниками.

Протягом 2020 року одним з важливих питань, якому технічні 
інспектори праці ПМГУ приділяли особливу увагу, було якісне прове-
дення атестації робочих місць на підприємствах галузі. Атестація 
робочих місць залишається постійною складовою безпеки праці та 
гігієни праці, на її підставі працівники отримують пільгові пенсії та 
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додаткові відпустки, їм встановлюються відсотки доплат за шкідливі 
та небезпечні умови праці.

Позиція Профспілки металургів і гірників України залишається 
незмінною: тільки на підставі результатів атестації робочих місць 
робітникам можуть надаватися пільги та компенсації за роботу в 
шкідливих та важких умовах праці, у тому числі і право на пенсію за 
віком на пільгових умовах.

Ще одним фактом, який викликав стурбованість Проф-
спілки, є наказ Держкомстату України від 21.10.2019 р. №348, яким 
було скасовано форму державної статистичної звітності №7-ТНВ 
«Звіт про травматизм на виробництві» та підписано Угоду №12-166-19 
від 23.09.2019 р. щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між 
Держстатом та Фондом соціального страхування (без урахування 
того, що дана форма статистичної звітності регламентована Зако-
ном «Про охорону праці» та Конвенцією Міжнародної організації праці 
(МОП) №160, яка ратифікована Україною). Через цей документ втра-
чена можливість отримувати відкриту та правдиву інформа-
цію про стан травматизму та обліку витрат на охорону праці на 
підприємстві.

Інформація за формою статистичної звітності №7-ТНВ «Звіт про 
травматизм на виробництві», яку готує підприємство, дозволяє в 
короткі терміни провести аналіз стану травматизму на виробництві, 
а також розробити заходи щодо профілактики виробничого травма-
тизму. Це дозволяє зробити висновок щодо реальних дій з боку робо-
тодавців зі збереження життя та здоров’я робітників, покращення їхніх 
умов праці.

Центральна рада Профспілки підтримала необхідність приве-
дення показників звітності України у відповідність до показників країн 
Європейського союзу та МОП, і направила свої зауваження та пропо-
зиції до ФПУ.

Профспілка неодноразово звертала увагу ФПУ та державних 
органів на неправомірну практику Уряду щодо відміни нормативно-
правових актів з охорони праці, санітарно-гігієнічних правил та норм, 
без дотримання норм законодавства, Генеральної угоди, експертних 
висновків та обґрунтувань. Відміна таких нормативно-правових актів 
з охорони праці призводить до блокування роботи окремих ланок в 
системі охорони праці та гігієни праці. Крім того, стосовно окремих 
нормативних актів не пропонується нічого на заміну.
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Порядок доплат за роботу в шкідливих і важких умовах праці і 
методику розрахунків конкретних їхніх розмірів повинен визначити 
центральний орган виконавчої влади, що формує державну полі-
тику у сфері праці. Галузевими угодами і колективними договорами 
можуть встановлюватися доплати у розмірах, вищих від передбаче-
них Законом. 

Наслідком безглуздих та безпідставних змін вище зазначених 
Законів і нормативних документів стане відсутність державного регу-
лювання окремих вимог охорони праці, гігієни праці, пожежної та 
техногенної безпеки. 

В 2020 році Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільсь-
кого господарства України та Державна служба України з питань праці 
в рамках зобов’язань України відповідно до «Угоди про асоціацію 
України та ЄС» та директив ЄС, які ратифіковані Україною, проводили 
перегляд національних нормативних актів з охорони праці.

Але слід зауважити, що процес перегляду законодавства в 
сфері праці проходить на несприятливому рівні, іноді позиція 
профспілок щодо принципових питань ігнорується, проєкти актів 
розробляються в односторонньому порядку, розроблені проєкти актів 
значно звужують коло питань, що визначені у діючих, чинних норма-
тивних актах, та скасовують чинні, більш жорсткі норми з охорони 
праці, передбачені національним законодавством України. Такі зміни 
порушують права працівників на належні, безпечні і здорові умови 
праці та суперечать вимогам статті 22 та статті 43 Конституції України.

Конституційні права гарантуються кожному громадянину і 
не повинні бути скасовані.

Це підтверджує факт того, що протягом року ПМГУ було розгля-
нуто понад 25 проєктів нормативних актів з охорони праці, таких як: 
«Про безпеку та здоров’я працівників на роботі», «Мінімальні вимоги 
щодо безпеки та здоров’я на роботі в металургійній промисловості», 
«Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я на роботі у доменному 
виробництві» та інші, і тільки третину з них погоджено, щодо кожного з 
них Профспілка надавала ФПУ свої зауваження та пропозиції.

Відбуваються спроби обмеження повноважень профспілок 
щодо захисту прав працівників на безпечні та належні умови 
праці, здійснення громадського контролю за додержанням 
законодавства про охорону праці, чим порушується стаття 21 
та стаття 26 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності».
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У 2020 році всесвітня епідемія COVID-19 поставила додаткові 
завдання та запитання до роботи представників з питань охорони 
праці та Технічної інспекції праці Профспілки.

Так, 28 квітня 2020 року Всесвітній день охорони праці на тери-
торії України в умовах карантину проходив під гаслом: «Зупинимо 
пандемію! Безпека та здоров’я на роботі допоможуть зберегти 
життя». На підприємствах галузі довелося вирішувати, як органі-
зовувати безпечні умови праці працівникам із цілодобовим циклом 
робіт, вчитися виконувати роботу дистанційно, виготовляти, закупати 
і забезпечувати працівників засобами індивідуального захисту під час 
виконання робіт в умовах пандемії.

Враховуючи важливість заходу, усі організаційні ланки Проф-
спілки взяли активну участь в організації та проведенні, на усіх рівнях, 
заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.

Комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, соці-
альна спрямованість і узгодженість дій Уряду, роботодавців та 
працівників стануть запорукою безпечного та здорового виробничого 
середо вища, зміни застарілих технологій та обладнання, профілак-
тики травматизму та професійних захворювань і застосування нових 
методів організації системи управління охороною праці.

Технічна інспекція праці Профспілки
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Інформаційне повідомлення 
про окремі нещасні випадки зі смертельними наслідками, 

що сталися у 2020 р. на підприємствах ГМК України
За оперативними даними у 2020 році на підприємствах галузі 

сталося:
– 19 нещасних випадків зі смертельними наслідками (20 випадків 
у 2019 р.);
– 279 випадків загального виробничого травматизму (298 у 2019 р.);
– 80 випадків травматизму з важкими наслідками (82 у 2019 р.).

Нещасні випадки, в т.ч. із смертельними наслідками, які 
сталися на підприємствах:

1. АТ «Нікопольський завод феросплавів»: 08 січня 2020 року 
– груповий нещасний випадок з працівниками (32 особи) підприємства.

Автобус Iкаrus – 26050Е, який належить АТ «НЗФ», викону-
вав доставку працівників на підприємство. Під час дорожнього руху 
сталося зіткнення автомобілів Daewoo Nexia та Chevrolet Aveo, за 
інерцією автомобіль Chevrolet Aveo відкинуло та вдарило по автобусу, 
що проїжджав поряд. Від отриманого удару автобус зіткнувся правою 
стороною із опорою лінії електропередач. Внаслідок зіткнення паса-
жири та водій автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості. 
В автобусі на момент ДТП знаходилось 70 працівників заводу, з них 
постраждало 32 особи (включно з водієм).

Причини: порушення вимог безпеки під час експлуатації тран-
спорту (Правил дорожнього руху водієм легкового автомобіля).

2. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: 09 лютого 2019 року – 
нещасний випадок з вогнетривником Роговським С.С. 1971 р. н. (стаж 
роботи за професією – 8 місяців).

Під час ремонту сталерозливного ковша №28 сталося падіння 
Роговського С.С. з висоти, внаслідок отриманих травм постраждалий 
помер.

Причини: психофізіологічні – особиста необережність потер-
пілого.

3. ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (ш. «Експлуата-
ційна»): 09 січня 2020 року – нещасний випадок з машиністом вібро-
навантажувальної установки Брадіком Г.І. 1973 р. н. (стаж роботи за 
професією – 24 роки).
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Під час усунення зависання рудної маси в камері 1/1 пн, у відкот-
ній, орт «0» +15 м горизонту 940 м, внаслідок самовільної посадки 
рудної маси, був засипаний машиніст вібронавантажувальної уста-
новки Брадік Г.І., потерпілий помер.

Причини: організаційні – невиконання вимог інструкції з охорони 
праці.

4. ПрАТ «Запоріжвогнетрив»: 27 січня 2020 року – нещасний 
випадок з машиністом електролафету Задорожньою Т.В. 1981 р. н. 
(стаж роботи за професією – 3 місяці).

Під час переміщення з відділення охолодження пічних вагонів 
електролафетом, внаслідок подачі групи вагонів (замість одного) та 
невстановлення стопорного пристрою (башмака), постраждала отри-
мала травми несумісні з життям.

Причини: організаційні – недоліки під час навчання безпечному 
виконанню робіт, у тому числі допуск до роботи без навчання та пере-
вірки знань з охорони праці.

Супутні: організаційні – порушення технологічного процесу та 
трудової і виробничої дисципліни, у тому числі невиконання посадо-
вих обов’язків інженерно-технічними працівниками.

5. АТ «Запорізький завод феросплавів»: 05 лютого 2020 року 
– нещасний випадок з електромонтером з ремонту та обслуговування 
електроустаткування Іванченко А.І. 1988 р. н. (стаж роботи за профе-
сією – 5 років).

Під час руху через огороджену ремонтну зону в районі печі №35 
цеху №4 через порив вітру на Іванченко А.І. впала металева віконна 
рама вагою 218 кг. Від отриманих травм постраждалий помер у лікарні.

Причини: організаційні – невиконання посадових обов’язків 
інженерно-технічними працівниками та інструкції з охорони праці 
постраждалим.

6. ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Іл  лі  ча»: 
21 лютого 2020 року – нещасний випадок з учнем машиніста конвеєра 
Подоляк Л.Е. 1962 р. н. (стаж роботи за професією – 6 місяців).

Під час набуття навичок з обслуговування конвеєрів, через 
відсутність одного з елементів решітки (розсікача) та огородження, 
Подоляк Л.Е. впала в бункер. Тіло постраждалої було знайдено на 
відмітці +33,0 м аглокорпусу без ознак життя.

Причини: технічна – незадовільний технічний стан засобів 
виробництва.
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Супутні: організаційні – невиконання посадових обов’язків інже-
нерно-технічними працівниками, невиконання інструкції з охорони 
праці, недоліки під час навчання безпечному виконанню робіт, у тому 
числі допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці.

7. АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» 
(шахта 3/5): 07 березня 2020 року – нещасний випадок із підземним 
гірником очисного вибою Сусловим С.О. 1972 р. н. (стаж роботи за 
професією – 10 років).

При проведенні у Північному виїмковому штреку шахти 3/5 робіт 
із встановлення елементів кріплення стався миттєвий обвал породи 
покрівлі, внаслідок чого постраждалий отримав травми несумісні с 
життям.

Причини: організаційні – невиконання посадових обов’язків 
інженерно-технічними працівниками та інструкції з охорони праці 
загиблим.

8. ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод»: 12 березня 2020 
року – груповий нещасний випадок з в.о. машиніста електровозу 
гасильного вагону Птицею О.О. 1981 р. н. (стаж роботи за професією 
– 8 днів) та машиністом установки сухого гасіння коксу Цьохлою А.Г. 
1968 р. н. (стаж роботи за професією – 8 років).

Під час зчеплення з резервним коксовозним вагоном машиніст 
установки сухого гасіння коксу Цьохла А.Г. знаходився в кабіні елект-
ровозу біля пульта управління, між дверима і вікном, та коригував дії 
в.о. машиніста електровозу Птиці О.О. В момент зчеплення електро-
возу з лафетом резервного коксовозного вагону в лівому нижньому 
куті пульту управління (шафа автоматів приводів пересування) стався 
«хлопок» і виникла електрична дуга, в результаті чого потерпілі отри-
мали опіки обличчя та кінцівок різного ступеня тяжкості.

Причини: технічні – конструктивні недоліки, недосконалість, 
недостатня надійність засобів виробництва – електровоза ЕК-14, а 
саме накопичення між карболітовою плитою і автоматичним вими-
качем коксового пилу, що призвело до зсуву струмопровідного пилу 
внаслідок струсу, удару, поштовху, та виникненню електричної дуги та 
інтенсивному горінню у шафі керування.

Супутні: організаційні – недоліки під час навчання безпеч-
ному виконанню робіт, у тому числі допуск до роботи без навчання 
та перевірки знань з охорони праці, та порушення трудової і виробни-
чої дисципліни, у тому числі невиконання посадових обов’язків інже-
нерно-технічними працівниками.
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9. ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (ш. «Гвардій-
ська-2»): 01 квітня 2020 року – груповий нещасний випадок з електро-
слюсарями з ремонту устаткування Войцеховським М.Г. 1991 р. н. та 
Воловиком А.О. 1992 р. н. (стаж роботи за професією – 5 років).

Під час виконання робіт з заміни коуша головного канату №2  
причіпного пристрою ствола шахти «Гвардійська-2» сталася руйна-
ція грушоподібного затискача головних канатів, який було встанов-
лено у противаговому відділенні на головному канаті №2 клітьової 
підіймальної установки ствола шахти, що призвело до обвалення на 
постраждалих металоконструкцій (монтажних балок, встановлених 
на відмітці +36 м над відділенням противаги клітьової підіймальної 
установки стола шахти) зверху копра. Внаслідок падіння металевих 
балок Войцеховський М.Г. отримав важку травму, а Воловик А.О. під 
час надання йому медичної допомоги помер у лікарні.

Причини: технічні – інші технічні причини, а саме: наявність 
дефекту грушоподібного затискача, які не були виявлені до його вико-
ристання.

Супутні: технічна – незадовільний технічний стан засобів вироб -
ництва – металоконструкції, що з’єднували дані балки (металевий 
профіль кутник 50х50 мм), мали наскрізну корозію. Організаційна – 
невиконання посадових обов’язків інженерно-технічними працівниками.

10. ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»: 03 квітня 
2020 року – нещасний випадок зі змінним майстром виробництва 
Москаленко Д.В. 1986 р. н. (стаж роботи за професією – 6 років).

При проведенні плавки сталі, внаслідок скипання шлаку, стався 
викид продуктів плавки (шлаку) за межі сталерозливного ковша. Під 
час переміщення сталевозу в позицію «очікування», він самовільно 
зупинився. Для з’ясування причини зупинки сталевозу Москаленко 
Д.В. та сталевар установки позапічної обробки сталі Гудим А.В. 
увійшли в зону руху сталевозу. В цю мить, при черговій спробі пере-
містити сталевіз, він рушив, внаслідок чого зверху з укриття моно-
рейки кареток підвідного гнучкого кабелю живлення сталевозу на 
Москаленко Д.В. впав шлакометалевий охолодь вагою 1480 кг, від 
отриманих травм постраждалий загинув.

Причини: організаційна – невиконання посадових обов’язків 
інженерно-технічними працівниками.

11. ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»: 13 травня 
2020 року – груповий нещасний випадок з майстром дільниці з ремонту 
конвертерів Левтеровим І.Г. 1974 р. н. (стаж роботи за професією – 1 
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рік) та вогнетривником Козловцевим С.В. (стаж роботи за професією – 
1 рік)

При виконанні ремонтних робіт з футеровки конвертера №1, 
під час підйому майстра Левтерова І.Г. за допомогою телескопічного 
підйомника на робочий майданчик, на відмітку +12.0 м, стався перекіс 
колиски підйомника в напрямних, з подальшим заклинюванням кана-
тів і її зупинкою на відмітці +10.0 м. Вогнетривник Козловцев С.В., який 
керував колискою за допомогою пульта керування з робочого майдан-
чика, декілька разів по черзі включав-виключав механізм підйому 
вгору та вниз, але це не дало результату і призвело до послаблення 
канатів колиски. За вказівкою майстра Левтерова І.Г. вогнетривник 
Козловцев С.В. спустився в колиску, і за допомогою лому вони разом 
намагалися розблокувати колиску. Після її розблокування відбулося 
різке зміщення колиски униз, на довжину послаблених канатів, на 
відмітку +4.0 м. Внаслідок різкої зупинки Левтеров І.Г. випав з колиски 
на відмітку 0.0 м та отримав травми несумісні з життям, Козловцеву 
С.В., який залишився в колисці, від різкого поштовху було заподіяно 
політравму тіла.

Причини: організаційна – порушення вимог безпеки під час 
експлуатації механізмів.

Супутні: технічна – незадовільний технічний стан засобів 
виробництва (а саме: між напрямними і траверсою колиски зазори не 
відповідають проектному значенню). Організаційна – недоліки під 
час навчання безпечному виконанню робіт, відсутність або неякісне 
проведення інструктажів, допуск до роботи без навчання та пере-
вірки знань, невиконання посадових обов’язків інженерно-технічними 
працівниками.

12. ТОВ «Метінвест-Промсервіс»: 30 червня 2020 року – нещас-
ний випадок з електромонтером з ремонту та обслуговування елек-
трообладнання Шуригіним В.В. 1989 р. н. (стаж роботи за професією 
– 2 роки).

Під час пересування металевим майданчиком до електропримі-
щення трансформатора УПК-1 відділення позапічної обробки сталі 
конвертерного цеху ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», 
відмітка +9.4 м, під електромонтером Шуригіним В.В. обрушилася 
частина настилу. Внаслідок падіння постраждалий отримав травми 
несумісні з життям.

Причини: технічна – незадовільний технічний стан, у тому числі 
виробничих об’єктів, споруд, а саме: корозія настилу майданчика по 
товщині до 50%, місцями наскрізь, та інше.
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Супутні: організаційна – невиконання посадових обов’язків 
інженерно-технічними працівниками.

13. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: 10 червня 2020 року – 
нещасний випадок з електрозварником ручного зварювання Благою 
Ю.Ю. 1984 р. н. (стаж роботи за професією – 3 роки).

Працюючи в складі ремонтної бригади, електрозварник Блага 
Ю.Ю. виконував роботи з бандажування металоконструкцій на куполь-
ній частині повітронагрівача доменної печі на відмітці +45,35 м. Під час 
обідньої перерви, при пересуванні постраждалого в забороненій зоні 
даху будівлі, відбулося руйнування даху повітронагрівача, внаслі-
док чого Блага Ю.Ю. впав з позначки +43.70 м, на робочий майдан-
чик повітропроводу гарячого дуття на відмітку +24.40 м та отримав 
травми несумісні з життям.

Причини: організаційна – невиконання посадових обов’язків 
інженерно-технічними працівниками.

Супутні: організаційна – невиконання вимог інструкцій з 
охорони праці.

14. ПАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (ш. «Експлуата-
ційна»): 04 серпня 2020 року – нещасний випадок з підземним прохід-
ником Бянкіним Р.О. 1977 р. н. (стаж роботи за професією – 20 років).

Під час виконання робіт в орті 34пи при переміщенні бурильної 
установки УБШ-227 рейковим шляхом до місця зчіпки з електрово-
зом К-14У стався обрив кінцевого закладення контактного дроту, який 
знаходився під напругою. Підземний прохідник Бянкін Р.О. опинився в 
зоні впливу контактної мережі, внаслідок ураження електрострумом 
він помер.

Причини: організаційна – невиконання вимог інструкцій з 
охорони праці.

Супутні: організаційна – невиконання посадових обов’язків 
інженерно-технічними працівниками.

15. ПАТ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»: 08 серпня 
2020 року стався груповий нещасний випадок з печовими з перероб-
лення титановмісних та рідкоземельних матеріалів Ряскіним А.А. 
1981 р. н. (стаж роботи за професією – 1 рік), Дмитренком Р.Ф. 1970 р. н. 
та Губенком І.Г. 1969 р. н.

Під час виконання ланкою печових газонебезпечних робіт із 
заміни вентиля Ду-100 на лінії зрошення стався викид гарячої хіміч-
ної пульпи з-під верхнього фланця. Внаслідок чого постраждалі отри-
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мали хімічні опіки обличчя, голови та тулуба різного ступеня. Під час 
лікування від отриманих опіків Ряскін А.А. помер у лікарні.

Причини: організаційна – недодержання вимог законодавства 
про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

Супутні: організаційні – порушення технологічного процесу; 
невиконання вимог інструкцій з охорони праці; невиконання посадо-
вих обов’язків інженерно-технічними працівниками; невикористання 
засобів індивідуального захисту за їхньої наявності.

16. ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (ш. «Гвардійсь-
 ка»): 30 жовтня 2020 року – нещасний випадок з учнем кріпильника 
Федосенком І.Ю. 1993 р. н. (стаж роботи за професією – 9 місяців).

Під час виконання робіт з доставки елементів кріплення в 
орт-заїзд 183 осі горизонту 1350 м Федосенко І.Ю. втратив свідомість 
та впав. Працівники бригади доставили Федосенко І.Ю. до підземного 
медпункту на горизонті 1350 м, де йому надавалася перша медична 
допомога та проводились реанімаційні заходи. Лікарі швидкої допо-
моги, які прибули за викликом, констатували його смерть.

Причини: психофізіологічна – незадовільні фізичні дані або 
стан здоров’я.

17. ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»: 06 
листопада 2020 року – нещасний випадок з агломератником Рожко-
вим В.Л. 1980 р. н. (стаж роботи за професією – 10 років).

Під час обслуговування стрічкового конвеєру на дільниці огруд-
кування та випалювання обкотишів агломератник Рожков В.Л. потра-
пив на робочу гілку конвеєра і був затиснутий між балкою та стрічкою 
конвеєра. Внаслідок отриманих травм постраждалий загинув.

Причини: організаційна – невиконання вимог інструкцій з 
охорони праці.

Супутні: організаційна – невиконання посадових обов’язків 
інженерно-технічними працівниками.

18. ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (ш. «Тернівсь-
 ка»): 03 грудня 2020 року – груповий нещасний випадок з машиністами 
бурової установки Журавлем І.Г. 1986 р. н. та Луценком О.А. 1994 р. н.

Під час пересування в районі дучки №3, орт 92 осі горизонту 
1383 м, працівники потрапили в зону вибуху. Після вибуху відбувся 
випуск руди з дучки №3, внаслідок чого Журавель І.Г., який йшов 
першим, був частково засипаний рудою та отримав важку травму 
очей, а Луценко О.А. отримав травму органів слуху.
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Причини: організаційні – недодержання вимог законодавства 
про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

Супутні: організаційна – невиконання посадових обов’язків 
інженерно-технічними працівниками; невиконання вимог інструкцій з 
охорони праці.

19. ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»: 03 грудня 
2020 року – нещасний випадок з помічником машиніста тепловозу 
Ірхіним Ю.В. 1997 р. н. (стаж роботи за професією – 2 роки).

При виконанні маневрових робіт в нічний час помічник маши-
ніста тепловозу Ірхін Ю.В. був притиснутий між елементами кузову 
вагона та брусом тупикового упору. Від отриманих травм постражда-
лий помер.

Триває розслідування.

Звертаємо увагу на зростання у 2020 році рівня смертельного трав-
матизму серед молоді віком 18-35 років – 32% від загальної кількості (в 
2019 році – 15%), діаграма №1. Як наслідок, значно зріс рівень смер-
тельного травматизму працівників зі стажем роботи до 5 років – 63% (в 
2019 році – 30%) та 5-10 років – 16% (в 2019 році – 5%), діаграма №2.

Такі чинники свідчать про те, що травмування працівників з незнач-
ним досвідом роботи є наслідком недоліків у проведенні навчання та 
інструктажів з охорони праці, зниження рівня професійної підготовки 
та знань правил безпеки і нормативних документів з охорони праці, а 
також вони свідчать про відсутність відповідного контролю з боку інже-
нерно-технічного персоналу за безпечним виконанням працівниками 
робіт.

Слід звернути увагу на зростання смертельного травматизму з 
технічних причин до 35%. Це пов’язано з технологіями, які застосо-
вуються, та значним зносом технологічних споруд і обладнання, які 
використовуються на підприємствах, діаграма №3.

З метою запобігання подібним нещасним випадкам пропонуємо 
цей матеріал опрацювати на оперативних нарадах з фахівцями та 
інженерно-технічними працівниками підприємств галузі, а також при 
проведенні змінно-зустрічних зборів з працівниками.

За необхідності ознайомлення з більш детальними обставинами 
та причинами нещасних випадків звертатися в Технічну інспекцію праці 
Профспілки за тел. (056) 372-59-17 або на E-mail: profpmgu@gmail.com

Голова ПМГУ    О.І. Рябко
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Діаграма №1

Діаграма №2

Діаграма №3
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Методичні рекомендації 
до розділу «Охорона праці» в колективному договорі
Розділ «Охорона праці» є складовою частиною колективного 

договору. Формуванню даного розділу повинні передувати колективні 
переговори.

Для успішного проведення переговорів та забезпечення ефек-
тивності заходів, які включено до розділу, необхідно:

– провести обстеження умов праці та виявити фактори ризику, які 
призводять до травмування і професійних захворювань на виробни-
цтві, проаналізувати результати атестації робочих місць щодо наяв-
ності на робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих факто-
рів, встановлених пільг та компенсацій за роботу в таких умовах;

– вивчити стан та причини виробничого травматизму, професій-
ної і виробничо-обумовленої захворюваності;

– провести збір та вивчення пропозицій працівників з покращення 
існуючих умов праці;

– розробити ефективні заходи підвищення рівнів безпеки та умов 
праці в виробничих підрозділах підприємства;

– провести з відповідними фахівцями розрахунки щодо впливу 
запропонованих заходів на безпеку та умови праці працівників, поря-
док та джерела фінансування заходів.

Слід врахувати, що гарантії, передбачені законами України «Про 
охорону праці», «Про колективні договори і угоди», «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю, 
повинні вважатися мінімальними і обов’язковими для виконання. Також 
обов’язковими є норми Генеральної, Галузевої та Регіональної угод.

За наявності на підприємстві економічних можливостей 
можуть встановлюватись додаткові гарантії, пільги та компенса-
ції для працівників.

Наприклад, відповідно до статей 6-12 Закону України «Про 
охорону праці» може бути передбачено: надання працівникам додат-
кової відпустки за роботу в несприятливих умовах праці, додаткового 
комплекту спецодягу (понад встановлену норму); обладнання додат-
кових санітарно-побутових приміщень (саун, душових кабін та інше) 
на тих виробництвах, де нормами це не передбачено; встановлення 
відповідно до умов праці додаткових оплачуваних перерв санітарно-
оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу та 
інші пільги, компенсації.
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Виходячи з вище викладеного та з урахуванням напрацю-
вань і досвіду роботи профспілкових органів, при формуванні 
розділу «Охорона праці» колективного договору пропонуємо:

– норму витрат коштів на охорону праці встановити в розмірі 
не менше 0,6% від суми реалізованої продукції відповідно до чинної 
Галузевої угоди;

– одною з найважливіших частин колективного договору повинні 
стати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та/
або підвищення існуючого рівня безпеки та охорони праці працівників, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
безпеки та здоров’я працівників, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, які має 
щорічно розробляти та реалізовувати роботодавець і які оформлю-
ються як додаток до колективного договору.

Формуючи комплексні заходи, необхідно враховувати, що кошти 
на їхню реалізацію виділяються з різних джерел фінансування.

Не слід змішувати та дублювати комплексні заходи колективного 
договору з планом економічного та соціального розвитку підприєм-
ства, планом організаційно-технічних, технологічних та інших заходів, 
які спрямовані на підвищення ефективності та пошук резервів вироб-
ництва.

Так, вагома частина робіт в межах визначених цільових комплекс-
них заходів може і повинна здійснюватись за рахунок витрат вироб-
ництва та докорінно впливати на зниження виробничого травматизму, 
професійних захворювань та покращення умов праці (відповідно до 
постанови КМУ від 27 червня 2003 року №994 «Про затвердження 
переліку заходів та засобів з охорони праці», витрати на здійснення 
та придбання яких включаються до витрат).

Приклади цільових заходів, які можливо включати в перелік 
комплексних:

– реконструкція системи природного та штучного освітлення;
– впровадження нових, більш ефективних інженерно-технічних 

рішень з охорони праці та попередження травматизму (засобів сигна-
лізації та контролю, запобіжного та захисного приладдя та інших);

– вдосконалення систем вентиляції;
– заходи щодо зниження до санітарних норм рівня пилу, шуму, 

вібрації, шкідливого випромінювання та інших факторів;
– монтаж обладнання, пристроїв із забезпечення електробез-

пеки;
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– обладнання спеціальних механізмів та пристроїв для безпеч-
ного ведення робіт (на висоті, в колодязях та інші);

– заходи щодо захисту та попередження контакту зі шкідливими 
речовинами і матеріалами;

– конкретні заходи щодо дотримання температурного режиму, 
покращення санітарно-побутових умов, створення відповідних умов 
праці для жінок, неповнолітніх, інвалідів;

– зобов’язання роботодавця забезпечити за рахунок коштів 
підприємства придбання, комплектування, видачу та утримання засо-
бів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів 
з безпеки та здоров’я працівників, а у разі передчасного зносу ЗІЗ не з 
вини працівника – замінити їх на нові;

– проведення попереднього (під час прийняття на роботу), пері-
одичних (протягом трудової діяльності) або позачергових медичних 
оглядів, в тому числі у разі потреби наркологічного, психіатричного та 
психофізичного, з метою визначення спроможності працівників вико-
нувати роботу в існуючих умовах;

– заборона пропонувати працівнику роботу, яка за медичним 
висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

Перелік таких заходів можна продовжити, але в будь-якому 
випадку слід чітко визначати кінцеву мету, джерела фінансування, 
терміни та відповідальних за їхнє виконання.

Економічний механізм управління охороною праці повинен перед-
бачати систему заохочень для тих працівників, які сумлінно викону-
ють положення законів, інших нормативно-правових актів та актів 
підприємства з цих питань, не допускають порушень вимог особистої 
та колективної безпеки, активно навчаються і проявляють ініціативу в 
здійсненні заходів з підвищення рівня охорони праці на підприємстві. 
Колективний договір повинен встановлювати конкретні види 
заохочень за сумлінне ставлення до вирішення завдань охорони 
праці.

Колективний договір повинен містити норми і гарантії, що 
стосуються умов праці, пільг і компенсацій за роботу в таких 
умовах та громадського контролю за додержанням законодавства 
про безпеку та охорону праці і здоров’я працівників. Наприклад:

● Громадський контроль за додержанням законодавства про 
охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належ-
них виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням праців-
ників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та 
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колективного захисту, за організацією питного режиму під час виконанні 
робіт працівникам при підвищеній температурі здійснюють профспілки, 
їхні об’єднання в особі своїх виборних органів і представників.

● Під час укладання трудового договору роботодавець повинен 
інформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність 
на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факто-
рів, які ще не усунуто, можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я та 
про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах 
відповідно до законодавства і колективного договору.

● Працівник має право розірвати трудовий договір за власним 
бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю 
та охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих 
питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в 
розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримі-
сячного заробітку.

● Встановити терміни та графіки проведення атестації робочих 
місць за умовами праці на підприємстві, але не рідше одного разу в 5 
років або при істотних змінах умов та характеру праці. Вони повин ні 
бути обов’язковим додатком до колективного договору та розміща-
тися в інформаційних засобах структурних підрозділів підприємства.

● Забезпечити працівникам та/або їхнім представникам 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 та звіти з цих питань, а також до повідомлень, подань та 
приписів органів державного нагляду в сфері праці.

● Внести норму, яка зобов’язує роботодавця при проведенні 
атестації робочих місць узгоджувати фотографію робочого часу 
(документ, який підтверджує час зайнятості працівника на роботах зі 
шкідливими та важкими умовами праці) з представником Профспілки, 
враховуючи, що відповідно до вимог статті 13 Закону «Про пенсійне 
забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають 
працівники, зайняті повний робочий день (не менше 80%) на робо-
тах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списками №1 і №2 та 
результатами атестації робочих місць.

● Ознайомити працівників під розписку про результати атестації 
їхніх робочих місць.

● За результатами атестації робочих місць розробити заходи 
щодо приведення умов праці на робочих місцях у відповідність до 
вимог стандартів нормативних актів з охорони праці.
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● Представники Профспілки мають право на проведення неза-
лежної експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призна-
чення, що проєктуються, будуються чи експлуатуються, на відповід-
ність 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 робото-
давцям, державним органам управління і нагляду подання з питань 
охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.

● Не рідше одного разу в рік заслуховувати на спільних засідан-
нях відповідні служби підприємства про виконання заходів за резуль-
татами попередньої атестації робочих місць за умовами праці та про 
витрати на охорону праці, безпеку і здоров’я працівників.

● Для підприємств, які працюють на умовах аутстафінгу та 
аутсорсингу, не допускати зниження досягнутих гарантій і норм, 
особливо для тих працівників, умови праці яких не змінилися.

● Заборонити укладання договорів з суб’єктами господарю-
вання, які направляють працівників для роботи на інші підприємства 
для виконання робіт в шкідливих та важких умовах праці.

● Представники Профспілки 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 нормативно-правових 
актів з безпеки і гігієни праці.

● Передбачити зобов’язання з надання працівникам, зайнятим 
на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, пільг і компен-
сацій (лікувально-профілактичне харчування, молоко, газована 
солона вода, оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призна-
чення, скорочення тривалості робочого часу, додаткова оплачувана 
відпустка, пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі, а у 
разі  роз’їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова 
компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, 
молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, перед-
бачених колективним договором, та інші).

● Протягом дії укладеного з працівником трудового договору 
роботодавець повинен не пізніше як за 2 місяці письмово інформу-
вати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компен-
сацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково.

● Гарантії щодо захисту прав та соціальних інтересів осіб, які 
постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань, а також утриманців та членів сімей загиблих (додаткові 
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виплати, пільгові путівки в санаторії-профілакторії, дитячі табори, 
забезпечення житлом, оплата навчання, працевлаштування та інші).

● Сприяти збереженню та відновленню здоровпунктів, стаціонар-
ному та амбулаторному лікуванню працівників, виконанню медичних 
рекомендацій заключного акту медогляду, диспансеризації праців-
ників, раннього виявлення професійних захворювань, проведенню 
щеплень для попередження та профілактики захворювань.

● Забезпечення соціальних гарантій та створення належних 
передумов для роботи громадських інспекторів праці. Колективний 
договір повинен встановлювати термін звільнення цих осіб від роботи 
зі збереженням середнього заробітку для виконання громадських 
обов’язків і проходження навчання, забезпечення необхідними засо-
бами, нормативними актами та інше.

● За рахунок роботодавця проводити навчання представни-
ків профспілкової організації, які є членами постійнодіючих комісій 
з перевірки знань з питань охорони праці, у відповідності до типо-
вого положення, в тому ж порядку, що і членів комісії з охорони праці 
підприємства.

● Проводити навчання членів комісії з охорони праці профкому, 
громадських інспекторів, в тримісячний термін після їхнього затвер-
дження (обрання).

● Включати в колективний договір зобов’язання стосовно пропа-
ганди в сфері охорони праці та здоров’я в виробничих колективах 
підприємства. Через засоби масової інформації та інформаційні 
стенди інформувати працівників про стан охорони праці на підпри-
ємстві, рівень виробничого травматизму, професійні захворювання, 
основні зміни нормативних та законодавчих актів з охорони праці.

● Через норму колективного договору реалізовувати практику 
закріп лення молодих працівників за досвідченими, кваліфікованими 
фахівцями на період адаптації та отримання відповідних практичних 
знань (наставництво).

Технічна інспекція праці ПМГУ
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ДЛЯ НОТАТОК


