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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  

– 1,5 (ECTS) 

Галузь знань 

0201 «КУЛЬТУРА» 

Галузь знань 

0201 «МИСТЕЦТВО» 
 

НОРМАТИВНА 

 

Напрям  6.020104 

«НАРОДНА ХУДОЖНЯ 

ТВОРЧІСТЬ» 

Напрям  6.020208  
«ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО» 

Напрям  6.020202 

«ХОРЕОГРАФІЯ» 
 

Навчальних модулів 

–  2 

 

Спеціальність 5.02010401  

«НАРОДНА ХУДОЖНЯ 

ТВОРЧІСТЬ» 

Спеціальність   5.02020801  

«ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО» 

Спеціальність   5.02020201  

«ХОРЕОГРАФІЯ» 
 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 8-й 

Загальна кількість 

годин – 54 
 

Для денної форми 

навчання:  

аудиторних – 28 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 

Лекції 

10 год. 4 год. 

Практичні 

18 год. 6 год. 



самостійної роботи 

студента – 26 
 

Для заочної форми 

навчання:  

аудиторних  – 10 

самостійної роботи 

студента – 44 

Самостійна робота 

26 год. 44 год. 

Вид контролю: КТКЕ 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

студентів становить: 
 

для денної форми навчання – 1/1 
 

для заочної форми навчання – 1/4 

В с т у п 

 

         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в 

галузі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

молодшого спеціаліста спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість». 

         Предметом вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» є 

технології охорони праці в сфері культури; питання правового забезпечення 

діяльності працівників культури, сукупність відомостей про організацію 

охорони праці в закладах культури, створення в них належних культурно-

побутових, санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці, забезпечення 

нормального психологічного клімату в трудовому колективі. 

         Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Народознавство» належить до 

циклу професійної та практичної підготовки. Передує вивчення дисципліни – 

«Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Основи правознавства», 

«Організація і методика культурно-дозвіллєвої діяльності», «Навчальна 

практика з ОМ КДД».  
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 
 

         Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» є 

формування у майбутніх фахівців культури знань, умінь і навичок для 

забезпечення необхідних умов праці на об’єктах, в закладах та організаціях 

культури з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду. Усвідомлення нерозривної єдності професійної 

діяльності з дотриманням усіх вимог безпеки праці. 

         У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:   

- професійні завдання та вимоги з охорони праці; 

- основні законодавчі та нормативно-правові акти, що стосуються закладів 

культури; 

- методику розслідування нещасних випадків; 

- методику навчання з питань охорони праці в галузі культури; 

- вимоги за санітарним контролем та станом повітря; 



- користуватися засобами індивідуального захисту; 

- вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і 

кондиціювання повітря; 

- гігієну праці; 

- основні заходи пожежної профілактики на об’єктах культури; 

- заходи електробезпеки; 

- систему управління охороною праці в державі та на об’єкті культури; 

- здійснення державного нагляду та громадського контролю за станом 

охорони праці 

- правила охорони праці для культурно-освітніх закладів; 

- умови соціального страхування та убезпечення життя. 

вміти:  
- вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці; 

- володіти загальнокультурними та професійними компетенція ми з охорони 

праці; 

- ефективно використовувати у своїй діяльності основні положенні 

нормативно-правових документів; 

- володіти основними методами збереження здоров’я та працездатності 

працівників галузі культури; 

- обґрунтувати вибір та розробку безпечних технологій в галузі культурної 

діяльності; 

- брати участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій та професійних 

захворювань; 

- розробляти та проводити заходи по усуненню причин нещасних випадків 

та ліквідації наслідків аварії в організаційно-управлінській діяльності; 

- впроваджувати в процесі організаційно-технічних заходів поліпшення 

безпеки праці; 

- враховувати в практичній діяльності положення законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці; 

- організовувати роботу трудового чи творчого колективу з обов’язковим 

урахуванням вимог охорони праці; 

- ефективно розподіляти функції, обов’язки та навантаження з охорони праці 

у виробничо-творчому колективі; 

- розробляти та впроваджувати безпечні технології, вибирати оптимальні 

умови і норми праці на основі сучасного дозвілля в галузі охорони праці; 

- контролювати виконання вимог з охорони праці в закладі культури; 

- складати основні документи по охороні праці для окремого закладу 

культури. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 

ІV курс, VІІІ семестр 

Змістовий модуль № 1.  Правові та організаційні основи охорони праці 

Тема 1.1. Вступ. Об’єм та предмет 
вивчення курсу. Правові та органі-
заційні основи охорони праці. 

2 2 - - - - 2 2 - - - - 

Тема 1.2.  Міжнародні норми в 
галузі охорони праці. 

2 - - - - 2 2 - - - - 2 

Тема 1.3.  .Основні законодавчі 
та нормативно-правові акти з 
охорони праці в галузі 
«Культура». 

2 - - - - 2 2 - - - - 2 

Тема 1.4. Система управління 
охорони праці в закладах 
культури (СУОП)  

2 - - - - 2 2 - - - - 2 



Тема 1.5.  Навчання з питань 
охорони праці в галузі культури. 

2 - - - - 2 2 - - - - 2 

Тема 1.6. Основи безпеки праці 
в галузі. 

2 2 - - - - 3 - - - - 3 

Тема 1.7. Спеціальні розділи 
охорони праці в галузі 
професійної діяльності. 

2 - - - - 2 2 - - - - 2 

Тема 1.8. Роботи з підвищеними 
вимогами до охорони праці на 
об’єктах культури і такі, на яких 
надаються пільги та компенсації.  

2 - - - - 2 2 - - - - 2 

Тема 1.9. Призначення посадо-
вих осіб і документація закладу 
культури по охороні праці. 

2 - - - - 2 2 - - - - 2 

Тема 1.10. Розробка інструкцій 
з охорони праці для працівників 
галузі культури. 

2 - - 2 - - 2 - - 1 - 1 

Тема 1.11. Опрацювання розділу 
«Охорона праці» колективного до-
говору та «Угоди з охорони праці». 

2 - - 2 - - 2 - - 1 - 1 

Тема 1.12. Основи гігієни та 
виробничої санітарії в галузі 
культури. 

2 2 - - - - 2 - - - - 2 

Тема 1.13. Гігієна праці. Медичні 
огляди працівників галузі культури. 

2 - - - - 2 2 - - - - 2 

Тема 1.14. Травматизм та 
професійні захворювання в 
галузі. 

2 - - - - 2 2 - - - - 2 

Тема 1.15. Профілактика 
професійних отруєнь та 
захворювань. Профілактика 
травматизму. 

2 - - - - 2 2 - - - - 2 

Тема 1.16. Розслідування 
нещасних випадків в галузі. 

2 - - 2 - - 2 - - 1 - 1 

Тема 1.17. Надання першої 
допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку. 

2 - - 2 - - 2 - - - - 2 

Тема 1.18. Соціальне 
страхування від нещасного 
випадку та професійних 
захворювань в галузі культури 

2 - -   2 2 - - - - 2 

Тема 1.19. Порядок визначення 
розмірів виплат фонду при 
нещасному випадку на 
виробництві. 

1 - - 1 - - 2 - - 1 - 1 

Модульна контрольна робота № 1 1 - - 1 - - - - - - - - 

                       Усього на модуль: 38 6 - 10 - 22 39 2 - 4 - 33 



Змістовий модуль № 2. Профілактичні заходи з охорони праці   

Тема 2.1.  Основні заходи 
пожежної профілактики на 
об’єктах культури. 

2 2 - - - - 2 2 - - - - 

Тема 2.2.  Розробка заходів 
пожежної профілактики в 
закладі культури. 

2 - - 1 - 1 2 - - - - 2 

Тема 2.3. Основні заходи електро-
безпеки на об’єктах культури. 

2 2 - - - - 2 - - - - 2 

Тема 2.4. Державний нагляд та   
громадський контроль  за станом 
охорони праці в галузі культури. 

2 - - - - 2 2 - - - - 2 

Тема 2.5. Складання примірного 
переліку питань з охорони праці 
при інспектуванні культурно-
дозвіллєвого закладу. 

2 - - 1 - 1 2 - - - - 2 

Тема 2.6. Убезпечення життя як 
засіб соціального захисту 
працівника і його сім’ї 

2 - - 2 - - 3 - - 1 - 2 

Тема 2.7. Складання акту 
технічного огляду закладу 
культури.  

2 - - 2 - - 2 - - 1 - 1 

Модульна контрольна робота № 2 2 - - 2 - - - - - - - - 

                       Усього на модуль: 16 4 - 8 - 4 15 2 - 2  11 

         Усього на дисципліну: 54 10 - 18 - 26 54 4 - 6 - 44 
   

  

 

3. Зміст  програми  навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль № 1.  Правові та організаційні основи охорони праці. 

 

Тема 1.1. Вступ. Об’єм та предмет вивчення курсу. Правові та 

організаційні основи охорони праці. 
 

         Сутність охорони праці в галузі Введення в курс. Предмет та об’єкт 

охорони  праці в галузі культури. Соціальне партнерство (соціальний діалог) в 

охороні праці. 

        Основні законодавчі акти з охорони праці. Правила внутрішнього  

трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення та виконання. 

Права працівників на охорону праці під час роботи в галузях, установах та 

організаціях на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона 

праці жінок та підлітків. Порядок забезпечення працівників засобами 

індивідуального захисту. Державний і громадянський контроль за охороною 

праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 

Навчання, інструктаж і перевірка знань з охорони праці. Поняття про 

виробничий травматизм і професійні захворювання. Алкоголізм і безпека праці. 



Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи 

запобігання травматизму та захворюванням на виробництві. Відшкодування 

шкоди у разі ураження здоров’я працівників або у разі їх смерті. Розслідування 

та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і 

професійних отруєнь. 
 

Тема № 1.2.  Міжнародні норми в галузі охорони праці. 
 

         Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-

правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог у Європейському 

союзі. 

         Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. 

Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. 

         Охорона праці – частина соціальної політики ЄС. Трудові норми МОП, 

ООН, ВООЗ, МАГАГЕ, ЮНЕСКО, ЄС, СКД. 
  

Тема 1.3.  Основні законодавчі та нормативно-правові акти  

з охорони праці в галузі «Культура». 
 

         Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві 

програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

         Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі 

культури. 
 

Тема 1.4. Система управління охорони праці в закладах культури (СУОП)  
 

         Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в 

установі. Основні вимога до побудови і функціонування системи управління 

охорони праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудови СУОП в 

установі. Положення про СУОТ, структура та зміст його розділів. Елементи 

системи управління охороною праці. Політика в галузі охорони праці. 

Планування. Впровадження і функціонування СУОП. Перевірка і корегувальні 

дії. Аналіз з боку керівництва. 

         Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці серед 

керівників, посадових осіб і фахівців галузі. Пріоритет функцій забезпечення 

безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП. 

         Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану 

охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризику виникнення 

небезпечних ситуацій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Мета та основні параметри 

планів. Аналітична та оперативна частина плану. 

         Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні 

складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні 

особливості. 

         Галузеві системи управління охорони праці. Мета і принципи 

функціонування.  Організаційна ті функціональна структура СУОП. 



         Регіональні системи управління охороною праці місцевих державних 

установ та органів місцевого самоврядування. 
 

Тема 1.5.  Навчання з питань охорони праці в галузі культури 
 

         Принципи організації та види навчання з питань охорони праці в галузі. 

Вивчення питань з охорони праці в навчальних закладах культури. 

         Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час 

прийняття на роботу і в процесі роботи. Спеціальне навчання і перевірка знань 

з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної 

небезпеки. Навчання з питань охорони праці посадових осіб. 

         Інструктажі з питань охорони праці в закладах і установах культури. Види 

інструктажів. Порядок проведення інструктажів для працівників культури. 

Інструктажі з питань охорони праці для студентів навчальних закладів культури 

І-ІІ рівнів акредитації. 

         Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи в закладах 

культури. 
 

Тема 1.6. Основи безпеки праці в галузі. 
 

         Загальні поняття безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, 

для виконання яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань 

працівників з питань охорони праці.  

         Зони небезпеки та їх огородження. Запобіжні надписи, сигнальне 

фарбування. Знаки безпеки. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів. Мікроклімат виробничих приміщень. 

         План ліквідації аварії. План евакуації  працівників з приміщення. 
 

Тема 1.7. Спеціальні розділи охорони праці  

в галузі професійної діяльності. 
 

         Аналіз умов праці в галузі культури за показниками шкідливості і 

небезпечності, тяжкості та напруженості трудового процесу. Загальні вимоги 

безпеки в галузі. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного 

обладнання. Вимоги безпеки до розміщення та утримання робочих місць та місць 

загального і допоміжного користування в закладах культури. 

         Забезпечення безпеки використання контрольно-вимірювальних приладів, 

автоматизованих систем управління, сигналізації та зв’язку. 

         Вимоги до санітарного контролю за станом повітря. Вимоги до засобів 

індивідуального захисту. 

         Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі. 

         Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання 

території біля закладів галузі. 

         Особливості охорони праці при проведення ремонтних робіт, під час 

вантажно-розвантажувальних робіт. 

         Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції та 

кондиціювання повітря. 



         Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи. 

         Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні 

речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, 

ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони. Тяжкі 

умови праці: динамічні, статичні навантаження, напруженість праці. Увага, 

напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, 

монотонність праці. 
 

Тема 1.8. Роботи з підвищеними вимогами до охорони праці на об’єктах 

культури і такі, на яких надаються пільги та компенсації.  
 

         Ознайомлення з переліком робіт з підвищеною небезпекою в об’єднаннях, 

закладах, установах, на підприємствах і в організаціях культури і такими, на 

яких надаються пільги та компенсації. 
 

Тема 1.9. Призначення посадових осіб і документація закладу культури  

по охороні праці. 
 

         Трудовий договір. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового 

договору. Термін трудового договору. Укладання трудового договору. 

Випробування при прийомі на роботу. Обов’язок власника проінструктувати 

працівника. Обов’язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу. 

Колективний договір. Розпорядок робочого дня.  

         Правила внутрішнього трудового розпорядку, накази, розпорядження, 

посадові інструкції, інструкції по охороні праці, інструкції по протипожежній 

безпеці, дії на випадок пожежі, книги інструктажів, журнал реєстрації                                           

по охороні праці. 

         Інструкція ввідного інструктажу. Журнал реєстрації нещасних випадків на 

виробництві. План протипожежних засобів. Схема евакуації. Угода по охороні 

праці. Матеріали атестації робочих місць. План заходів з покращення умов 

виробництва і охорони праці в закладі.      
 

Тема 1.10. Розробка інструкцій з охорони праці для працівників галузі 

культури. 
 

         Розробити інструкцію з охорони праці для працівника закладу культури.       

         Розробити інструкцію вступного інструктажу для працівників закладу 

культури районної ланки.  
 

Тема 1.11. Опрацювання розділу «Охорона праці» колективного договору 

та «Угоди з охорони праці». 
 

         Скласти примірний розділ 2 «Охорона праці» для колективного договору 

закладу культури. 
 

Тема 1.12. Основи гігієни та виробничої санітарії в галузі культури. 
 

         Поняття гігієни праці та медицини праці. Опрацювання санітарних норм, 

правил, гігієнічних нормативів. Атестація робочих місць. Особливості гігієни 



праці в галузі культури. Особливості гігієни праці під час використання праці 

жінок та неповнолітніх. Санітарно-побутове забезпечення працівників. Медичні 

огляди працівників культури. Захворюваність з тимчасовою втратою 

працездатності. Професійні захворювання (порядок розслідування, реєстрація 

та облік профзахворювань, аналіз профзахворювань, визначення придатності 

працівника до роботи). Основні принципи профілактики виникнення 

профзахворювань. 

         Виробничі травми, нещасні випадки виробничого характеру. Розподіл 

травм за ступенем тяжкості. 
 

Тема 1.13. Гігієна праці. Медичні огляди працівників галузі культури. 
 

         Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря в закладах 

культури, їх адаптація. Види освітлення. Природне, штучне: робоче та аварійне. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників закладу культури. Медичні 

огляди працівників закладу культури. 
 

Тема 1.14. Травматизм та професійні захворювання в галузі. 
 

         Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування 

нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних 

випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.  

         Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом. Розслідування 

та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь в 

галузі. Розслідування нещасних випадків. 
 

Тема 1.15. Профілактика професійних отруєнь та захворювань. 

Профілактика травматизму. 
 

         Захворювання з тимчасовою втратою працездатності. Професійні 

захворювання. Порядок розслідування, реєстрації та обліку професійних 

захворювань. Аналіз професійних захворювань. Визначення придатності 

працівника до роботи. Профілактика травматизму. 
 

Тема 1.16. Розслідування нещасних випадків в галузі. 
 

         Порядок проведення розслідування нещасних випадків. Складання акту 

розслідування за формою Н-5, Н-1 або НТ. 
 

Тема 1.17. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку 
 

         Основи анатомії та фізіології людини. Поняття першої допомоги. Основні 

принципи надання першої допомоги. Правильність, доцільність дій, швидкість, 

рішучість, спокій. Перша допомога при кровотечі. Основні види кровотечі, їх 

ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при 

артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка 

кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки, 

максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута, чи 

джгута-закрутки. 



         Способи реанімації, підготовка потерпілого до реанімації. Штучне 

дихання способом « з рота в рот», чи «з рота в ніс». 

         Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при утоплені. 

         Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 

електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електроструму на 

організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілому від ураження 

електричним струмом. 

         Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в область 

хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні 

зв’язок. 

         Перша допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь. Вплив різних 

газів на організм людини і його наслідки. 

         Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види 

перев’язувального матеріалу. Типи пов’язок. Правила накладання пов’язок.  

         Перша допомога при переломах Класифікація переломів. Правила 

накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу. 

         Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних, термічних опіках та 

при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах. 

Запобіжні заходи щодо інфікування Снідом під час надання першої допомоги 

потерпілим при нещасних випадках. 
 

Тема 1.18. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійних 

захворювань в  галузі культури 
 

         Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види 

страхування. Суб’єкти та об’єкти страхування. Страховий ризик і страховий 

випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління 

фонду. Виконавча дирекція фонду. Страхові експерти з охорони праці. Їх 

функції та повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг 

та профілактичних заходів. Джерела фінансування фонду. Страхові тарифи. 

Страхові виплати. Обов’язки  фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. 

Права та обов’язки роботодавця як страхувальника. 
 

Тема 1.19. Порядок визначення розмірів виплат фонду 

при нещасному випадку на виробництві. 
 

         Визначення порядку розміру виплат фонду при нещасному випадку на 

виробництві. Зробити нарахування  

 

Змістовий модуль № 2.  Профілактичні заходи охорони праці. 

 

Тема 2.1.  Основні заходи пожежної профілактики на об’єктах культури. 
 

         Класифікація виробничих та складських приміщень по вибухові та 

пожежній небезпеці. Вогнестійкість будівельних матеріалів та конструкцій. 

Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. 

Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, системи 



опалення, вентиляції. Держпожнагляд. Пожежна профілактика при 

проектуванні й експлуатації об’єктів культури, будинків, споруд, 

технологічного обладнання. Блискавкозахист будівель і споруд. 

         Пожежна сигналізація і зв’язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне 

водопостачання закладів з великою кількістю людей. Первині засоби 

пожежегасіння на об’єктах культури. Дії персоналу при виникненні пожежі. 

Вивчення питань пожежної безпеки персоналом закладів культури. 
 

Тема 2.2.  Розробка заходів пожежної профілактики в закладі культури 
 

         Розробити заходи пожежної профілактики в закладі культури. 
 

Тема 2.3. Основні заходи електробезпеки на об’єктах культури. 
 

         Електричний струм і організм людини. Електричні травми. Чинники, що 

впливають на наслідки ураження електричним струмом. Класифікація приміщень 

за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Умови ураження людини 

електричним струмом. Ураження електричним струмом при дотику або 

наближеності до  струмоведучих частин і при дотику до не струмоведучих 

металевих елементів електроустановок, які опинились під напругою. 

         Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисті засоби і заходи. 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

         Статистичні відомості про стан електротравматизму в галузі культури. 

Основні причини та шляхи зниження його рівня. 

         Небезпечні величини струму та напруги. Залежність дії електроструму на 

людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного 

стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга. Дія 

електромагнітних полів, засоби захисту від них. Правила безпеки при роботі на 

персональних комп’ютерах. 

         Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого 

обладнання, що перебувають під напругою. 

         Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх 

використання, зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати 

та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках. 

         Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія. Заходи безпеки при 

роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та  понижувальними 

трансформаторами, переносними шнурами, світильниками тощо. 

         Вимоги до персоналу закладів культури, що працює з електрообладнанням. 

Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група 

електробезпеки, обов’язки та відповідальність. 
 

Тема 2.4. Державний нагляд та 

громадський контроль  за станом охорони праці в галузі культури. 
 

         Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи 

державного нагляду (контролю) за охороною праці у сфері культури. 

Держгірпромнагляд. Основні права і відповідальність посадових осіб 



Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів 

державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. 

         Здійснення державного нагляду за охороною праці. Види та основні 

параметри проведення наглядових заходів. 

         Роль громадськості в нагляді за охороною праці. 
 

Тема 2.5. Складання примірного переліку питань з охорони праці при 

інспектуванні культурно-дозвіллєвого закладу 
 

         Скласти перелік питань з охорони праці для проведення інспектування 

закладу культури. 
 

Тема 2.6. Убезпечення життя як засіб соціального захисту  

працівника і його сім’ї. 
 

         Убезпечення життя. Законодавча база. Програма убезпечення життя як 

захист працівника та його сім’ї. 
 

Тема 2.7. Складання акту технічного огляду закладу культури.  
 

         Скласти акт технічного огляду закладу культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Самостійна робота 

 

         Відповідно до навчального плану з дисципліни «Охорона праці в галузі» 

на самостійну роботу студентів денної форми навчання передбачено 26 годин, 

на заочну форму навчання – 44 години, що підтверджує необхідність 

додаткового опрацювання студентами теоретичного матеріалу для набуття 

практичних навичок та глибшого засвоєння знань з вищевказаної дисципліни. 
 

         Вимоги до організації самостійної роботи студентів та структура 

навчальних завдань визначається робочими навчальними програмами 

дисципліни. Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і 

виконання поточних навчальних практичних завдань та самостійне вивчення 

окремих розділів дисципліни під керівництвом виладача. 
 

         Для досягнення цієї мети студентам необхідно навчитися самостійно 

шукати матеріали та відповідну літературу, користуватися засобами масової 

інформації та комунікації, відвідувати установи і заклади, які на практиці 

координують або безпосередньо займаються питаннями охорони праці в певній 

галузі.  
 

         Навчитися самостійно вирішувати питання охорони праці в галузі 

«Культура», що виникають у процесі будівництва, реконструкції та 

повсякденній експлуатації закладів культури,, незалежно від від 

підпорядкування і форми виконання. 

         Знати вимоги до організації роботи з охорони праці, вимоги до виконання 

окремих видів робіт, до будівництва, утримання й ремонту будинків, споруд, 

приміщень і територій, вимоги до будови, утримання й ремонту санітарно-

технічного, механічного, електронного, електроакустичного обладнання, 

зв’язку та кіноустановок, до оформлення спектаклів і концертів. Знати і вміти 

правильно використовувати в практичній діяльності, правила охорони праці для 

культурно-дозвіллєвих закладів та працівників бібліотек. 
 

         Самостійна робота дає можливість студентам поглиблювати теоретичні 

знання й практичні навички, вчить приймати самостійні рішення. 
 

         Під час виконання самостійної роботи студенти можуть використовувати: 

- конспекти лекцій;  

- законодавчі та нормативно-правові документи; 

- рекомендовану літературу з питань охорони праці та охорони праці в 

галузі; 

- матеріали методичних кабінетів та керівників закладів культури; 



- матеріали засобів масової інформації та комунікації (преси, телебачення, 

радіо, інтернету). 
 

         Самостійна робота студентів оцінюється викладачем і є складовою 

частиною модульної оцінки та диференційованого заліку з дисципліни 

«Охорона праці в галузі». 

 

 

 

 

 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни  

«Охорона праці в галузі» 

 

         Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

включає поточних контроль успішності, модульний контроль та складання 

підсумкового диференційованого заліку. 
 

         Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, 

що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи, передбачено 

проведення модульної контрольної роботи, порядок проведення та зміст якої 

наводиться в робочих навальних програмах. 
 

         Для атестації студентів на відповідальність їхніх знань з охорони праці 

вимогам, викладеним у цій навчальній програмі, в робочих навчальних 

програмах дисципліни «Охорона праці в галузі» та у відповідних освітньо-

професійних програмах за спеціальностями (спеціалізаціями) у вищих 

навчальних закладах створюються фонди засобів педагогічної діагностики, які 

включають типові завдання, модульні контрольні роботи , тести  тощо. Вони 

повинні забезпечувати об’єктивну оцінку знань, умінь та рівні набутих 

компетенцій з охорони праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні питання до курсу 

 

1. Предмет, структура, зміст, мета дисципліни «Охорона праці в галузі» 

2. Основні законодавчі акти про охорону праці. 

3. Закон України «Про охорону праці». 

4. Кодекс законів про охорону праці України (КЗПУ). 

5. Гарантії прав громадян на охорону праці. 

6. Організація роботи й загальні вимоги  з охорони праці. 

7. Методика розслідування нещасних випадків. 

8. Методика навчання та перевірка знань з охорони праці в галузі. 

9. Вимоги до санітарного контролю та стану повітря. 

10. Засоби індивідуального захисту. 

11. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції та 

кондиціювання повітря. 

12. Гігієна праці в закладах культури. 

13. Основні заходи пожежної профілактики на об’єктах культури. 

14. Заходи електробезпеки на об’єктах культури. 

15. Система управління охороною праці в державі і в закладі культури. 

16. Здійснення державного нагляду та громадського контролю за станом 

охорони праці в галузі «Культура». 

17. Правила охорони праці для культурно-дозвіллєвих закладів. 



18. Умови соціального страхування та збереження життя. 

19. Виробниче освітлення і його класифікація. 

20. Шум та вібрація. 

21. Ультразвук та інфразвук. 

22. Іонізуюче випромінювання та пороги радіаційної безпеки. 

23. Інфра та ультра випромінювання. 

24. Лазерне випромінювання. 

25. Протипожежна безпека на об’єктах культури. 

 

 

 

 

Перелік практичних завдань 

 

1. Розробка інструкції з охорони праці для певної категорії працівників або 

спеціалістів у галузі культури. 

2. Опрацювання розділу «Охорона праці» колективного договору та «Угоди 

з охорони праці». 

3. Розслідування нещасного випадку в галузі 

4. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. 

5. Порядок визначення розміру виплат при нещасному випадку на 

виробництві. 

6. Розробка заходів пожежної профілактики в закладі культури. 

7. Складання примірного переліку питань з охорони праці при 

інспектуванні культурно-дозвіллєвого закладу. 

8. Заповнення заявки до договору убезпечення життя. 

9. Складання акту технічного огляду закладу культури.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Конституція України  2004 рік. 

2. Закон України «Про охорону праці» (нова редакція зі змінами та 

доповненням станом на 01 квітня 2005 року) 2002 рік. 

3. Кодекс законів про працю (станом на 04 квітня 1995 року) 1995 рік. 

4. Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» від 35 вересня 1999 року. 

5. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22 

лютого 2001 року. 

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» від 02 березня 2000 року. 

7. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18 січня 2001 року. 

8. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06 квітня 2000 

року. 

9. Закон України «Про дорожній рух»  від 30 червня 1993 року. 

10. Закон України «Про пожежну безпеку»  від 17 грудня 1993 року. 

11. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного контрою 

населення»  від 24 лютого 1994 року. 

12. Закон України «Про основи законодавства України  про охорону здоров’я». 

13. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 

14. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 



15. Закон України «Про культуру». 

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004р. № 1112 «Деякі 

питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві». 

17. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-

правових актів з питань охорони праці» наказ Держнаглядохоронпраці від 

05.06.2004р. № 151. 

18. НПАОП 0.00-4.4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони 

праці підприємства» наказ Держнаглядохоронпраці від 21.03.2007р.  № 55. 

19. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених 

найменшими працівниками осіб з питань охорони праці» наказ 

Держнаглядохоронпраці від 21.03.2007р.  № 56. 

20. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці» наказ Держнаглядохоронпраці від 

26.01.2005р.  № 15. 

21. НПАОП 0.00-4.15-07 «Положення про  розробку інструкцій з охорони праці» 

наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.2005р.  № 9. 

22. Про порядок затвердження та здійснення страхових виплат потерпілим 

(членам їх сімей). Постанова правління Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 

31.01.2007р. № 7. 

23. Про Типове положення про службу охорони праці. Наказ Державного 

комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004р. № 155. 

24. Про Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з 

питань охорони праці. Наказ Державного комітету України з  нагляду за 

охороною праці від 28.12.1993р. № 135. 

25. Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту 

розділу «Охорона праці» у колективному договорі (угоді, трудовому 

договорі). 

26. Про затвердження Типового положення про кабінет охорони праці. Наказ 

Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

18.07.1997р. № 191. 

27. Про затвердження Положення  про порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій. Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 31.03.1994р. № 45. 

28. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, 

затверджене наказом Міністра охорони здоров’я України від 31.03.1994р. 

№ 45 

29. Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використанні праці 

жінок. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993о. № 

256. 

30. Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких 

речей жінками. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

10.12.1993р. № 241. 



31. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами 

праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 № 46. 

32. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.1996р. № 59. 

33. НПАОП 92.5-1.03-97 Правила охорони праці для культурно-освітніх 

закладів, що розташовані в сільській місцевості, затверджені 
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Лекція № 1. Вступ. Об’єм та предмет вивчення курсу. Правові та організаційні основи 

охорони праці. 

 

1. Сутність охорони праці в галузі Введення в курс. 

2. Предмет та об’єкт охорони  праці в галузі культури. 

3. Соціальний діалог в Україні. Безпека праці в Україні 

4. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці 

         Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» є 

формування у майбутніх фахівців культури знань, умінь і навичок для забезпечення 

необхідних умов праці на об’єктах, в закладах та організаціях культури з урахуванням 

досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду. Усвідомлення нерозривної 

єдності професійної діяльності з дотриманням усіх вимог безпеки праці. 

         У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:   

професійні завдання та вимоги з охорони праці; 

основні законодавчі та нормативно-правові акти, що стосуються закладів культури; 

методику розслідування нещасних випадків; 

методику навчання з питань охорони праці в галузі культури; 

вимоги за санітарним контролем та станом повітря; 

користуватися засобами індивідуального захисту; 

вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і 

кондиціювання повітря; 

гігієну праці; 

основні заходи пожежної профілактики на об’єктах культури; 

заходи електробезпеки; 

систему управління охороною праці в державі та на об’єкті культури; 

здійснення державного нагляду та громадського контролю за станом охорони праці 

правила охорони праці для культурно-освітніх закладів; 

умови соціального страхування та убезпечення життя. 

вміти:  

вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці; 

володіти загальнокультурними та професійними компетенція ми з охорони праці; 

ефективно використовувати у своїй діяльності основні положенні нормативно-

правових документів; 



володіти основними методами збереження здоров’я та працездатності працівників 

галузі культури; 

обґрунтувати вибір та розробку безпечних технологій в галузі культурної діяльності; 

брати участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій та професійних захворювань; 

розробляти та проводити заходи по усуненню причин нещасних випадків та ліквідації 

наслідків аварії в організаційно-управлінській діяльності; 

впроваджувати в процесі організаційно-технічних заходів поліпшення безпеки праці; 

враховувати в практичній діяльності положення законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці; 

організовувати роботу трудового чи творчого колективу з обов’язковим урахуванням 

вимог охорони праці; 

ефективно розподіляти функції, обов’язки та навантаження з охорони праці у 

виробничо-творчому колективі; 

розробляти та впроваджувати безпечні технології, вибирати оптимальні умови і 

норми праці на основі сучасного дозвілля в галузі охорони праці; 

контролювати виконання вимог з охорони праці в закладі культури; 

складати основні документи по охороні праці для окремого закладу культури. 

 

2. Основні поняття терміни та визначення у галузі охорони праці 

Однією зі специфічних форм людської діяльності є трудова діяльність, під якою розуміється 

не лише праця в класичному її розумінні, а будь-яка діяльність (наукова, творча, художня, 

надання послуг тощо), якщо вона здійснюється в рамках трудового законодавства. 

Важкість та напруженість праці є одними з головних характеристик трудового 

процесу. 

Важкість праці – це така характеристика трудового процесу, що відображає 

переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму 

(серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність. Важкість праці 

характеризується фізичним динамічним навантаженням, масою вантажу, що піднімається і 

переміщується, загальним числом стереотипних робочих рухів, розміром статичного 

навантаження, робочою позою, ступенем нахилу корпусу, переміщенням в просторі. 

Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає 

навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу 

працівника. До факторів, що характеризують напруженість праці, відносяться: 

інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень, режим 

роботи.  

Під час виконання людиною трудових обов‘язків на неї діє сукупність фізичних, 

хімічних, біологічних та соціальних чинників. Ці чинники звуться виробничим середовищем. 

Сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища, які впливають на 

здоров‘я і працездатність людини під час виконування нею трудових обов‘язків складають 

умови праці. 

Під безпекою розуміється стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати 

шкоди. 

Реальне виробництво супроводжується шкідливими та небезпечними чинниками 

(факторами) і має певний виробничий ризик. Виробничий ризик – це ймовірність 

ушкодження здоров‘я працівника під час виконання ним трудових обов‘язків, що зумовлена 

ступенем шкідливості та/або небезпечності умов праці та науково-технічним станом 

виробництва. 

Шкідливий виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує виробничий 

процес і вплив якого на працюючого може призвести до погіршення самопочуття, зниження 

працездатності, захворювання, виробничо зумовленого чи професійного, і навіть смерті, як 

результату захворювання. 



Захворювання – це порушення нормальної життєдіяльності організму, зумовлене 

функціональними та/або морфологічними змінами. 

Виробничо зумовлене захворювання – захворювання, перебіг якого ускладнюється 

умовами праці, а частота якого перевищує частоту його у працівників, які не зазнають 

впливу певних професійних шкідливих факторів. 

Професійне захворювання (профзахворювання) – це захворювання, що виникло 

внаслідок професійної діяльності та зумовлюється виключно або переважно впливом 

шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.  

Небезпечний виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує виробничий 

процес і дія якого за певних умов може призвести до травми або іншого раптового 

погіршення здоров‘я працівника (гострого отруєння, гострого захворювання) і навіть до 

раптової смерті. 

Виробнича травма – пошкодження тканин, порушення анатомічної цілісності 

організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих факторів. Як правило, 

виробнича травма є наслідком нещасного випадку на виробництві. 

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на 

працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі 

виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала 

смерть.  

Поділення несприятливих чинників виробничого середовища на шкідливі та 

небезпечні зумовлене різним характером їх дії на людський організм, тим, що вони 

потребують різних заходів та засобів для боротьби з ними та профілактики викликаних ними 

ушкоджень, а також рядом причин організаційного характеру. В той же час між шкідливими 

та небезпечними виробничими факторами інколи важко провести чітку межу. Один і той же 

чинник може викликати травму і профзахворювання (наприклад, високий рівень іонізуючого 

або теплового випромінювання може викликати опік або навіть призвести до миттєвої 

смерті, а довготривала дія порівняно невисокого рівня цих же факторів – до хвороби; 

пилинка, що потрапила в око, спричиняє травму, а пил, що осідає в легенях, – захворювання, 

що зветься пневмоконіоз). Через це всі несприятливі виробничі чинники часто 

розглядаються як єдине поняття – небезпечний та шкідливий виробничий фактор (НШВФ). 

За своїм походженням та природою дії НШВФ можна поділити на 5 груп: фізичні, 

хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні. 

До фізичних НШВФ відносяться машини та механізми або їх елементи, а також 

вироби, матеріали, заготовки тощо, які рухаються або обертаються; конструкції, які 

руйнуються; системи, устаткування або елементи обладнання, які знаходяться під 

підвищеним тиском; підвищена запиленість та загазованість повітря; підвищена або 

понижена температура повітря, поверхонь приміщення, обладнання, матеріалів; підвищені 

рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку; підвищений або понижений барометричний 

тиск та його різкі коливання; підвищена та понижена вологість; підвищена швидкість руху та 

підвищена іонізація повітря; підвищений рівень іонізуючих випромінювань; підвищене 

значення напруги в електричній мережі; підвищені рівні статичної електрики, 

електромагнітних випромінювань; підвищена напруженість електричного, магнітного полів; 

відсутність або нестача світла; недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість 

світла; понижена контрастність; прямий та віддзеркалений блиск; підвищена пульсація 

світлового потоку; підвищені рівні ультрафіолетової та інфрачервоної радіації; гострі 

кромки, задирки, шершавість на поверхні заготовок, інструментів та обладнання; 

розташування робочого місця на значній висоті відносно землі (підлоги); слизька підлога; 

невагомість. 

До хімічних НШВФ відносяться хімічні речовини, які по характеру дії на організм 

людини поділяються на токсичні, задушливі, наркотичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, 

канцерогенні, мутагенні та такі, що впливають на репродуктивну функцію.  



По шляхам проникнення в організм людини вони поділяються на такі, що 

потрапляють через: 

1) органи дихання; 

2) шлунково-кишковий тракт; 

3) шкіряні покриви та слизисті оболонки.  

До біологічних НШВФ відносяться патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, 

рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші) та продукти їхньої життєдіяльності, а також 

макроорганізми (тварини та рослини). 

До психофізіологічних НШВФ відносяться фізичні (статичні та динамічні) 

перевантаження і нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, 

перенапруження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження). 

Соціальні НШВФ – це неякісна організація роботи, понаднормова робота, 

необхідність роботи в колективі з поганими відносинами між його членами, соціальна 

ізольованість з відривом від сім‘ї, зміна біоритмів, незадоволеність роботою, фізична та/або 

словесна образа та її ризик, насильство та його ризик. 

Один і той же НШВФ за природою своєї дії може належати водночас до різних груп. 

Однією з причин появи НШВФ є небезпечні речовини.  

Небезпечна речовина – це хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча 

речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, 

мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми 

тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність 

властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може 

створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним 

цінностям. 

Безпека праці – такий стан умов праці, при яких виключена дія на працюючого 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів. 

Виходячи з того, що в житті, а тим більше у виробничому процесі, абсолютної 

безпеки не існує, нерозумно було б вимагати від реального виробництва повного 

викорінення травматизму, виключення можливості будь-якого захворювання. Але реальним і 

розумним є ставити питання про зведення до мінімуму впливу об'єктивно існуючих 

виробничих небезпек. Цю задачу вирішує охорона праці – система правових, соціально-

економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в 

процесі трудової діяльності. 

Вивчення студентами кола питань, пов’язаних з охороною праці, що визначені 

відповідною навчальною програмою дісципліни здійснюється у рамках змістовного модулю 

„Охорона праці” 

Структурно до модулю „Охорона праці” входять наступні складові частини: 

- правові та організаційні основи; 

- фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія; 

- виробнича безпека; 

- пожежна безпека на виробництві. 

Правові та організаційні основи охорони праці являють собою комплекс 

взаємозв’язаних законів та нормативно-правових актів, соціально-економічних та 

організаційних заходів, спрямованих на правильну і безпечну організацію праці, 

забезпечення працюючих засобами захисту, компенсацію за важку роботу та роботу в 

шкідливих умовах, навченість працівників безпечному веденню робіт, регламентацію 

відповідальності та відшкодування працюючим шкоди в разі ушкодження їх здоров‘я. 

Фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія - комплекс організаційних, гігієнічних 

і санітарно-технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на 

працюючих шкідливих виробничих факторів. 



Виробнича безпека – безпека від нещасних випадків та аварій на виробничих об‘єктах 

і від їх наслідків. 

Пожежна безпека на виробництві - комплекс заходів та засобів, спрямованих на 

запобігання запалювань, пожеж та вибухів у виробничому середовищі, а також на зменшення 

негативної дії небезпечних та шкідливих факторів, які утворюються в разі їх виникнення. 

 

3. Однойменний Закон «Про соціальний діалог в Україні» визначає правові засади 

організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та 

реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, 

економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної 

стабільності в суспільстві 

Соціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних 

домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які 

представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та 

економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.  

Законодавство України про соціальний діалог базується на Конституції України і 

складається із законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про 

організації роботодавців», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)», цього Закону, трудового законодавства, інших 

нормативно-правових актів.  

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого  

надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені 

законодавством України про соціальний діалог, застосовуються норми міжнародного 

договору. 

Соціальний діалог здійснюється на принципах:  

 законності та верховенства права;  

 репрезентативності і правоможності сторін та їх представників;  

 незалежності та рівноправності сторін;  

 конструктивності та взаємодії;  

 добровільності та прийняття реальних зобов'язань;  

 взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;  

 обов'язковості розгляду пропозицій сторін;  

 пріоритету узгоджувальних процедур;  

 відкритості та гласності;  

 обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей;  

 відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань.  

Соціальний діалог здійснюється на національному, галузевому, територіальному та 

локальному (підприємство, установа, організація) рівнях на тристоронній або двосторонній 

основі.  

 До сторін соціального діалогу належать:  

 на національному рівні – профспілкова сторона, суб'єктами якої є об'єднання 

професійних спілок, які мають статус всеукраїнських; сторона роботодавців, суб'єктами якої 

є об'єднання організацій роботодавців, які мають статус всеукраїнських; сторона органів 

виконавчої влади, суб'єктом якої є Кабінет Міністрів України;  

 на галузевому рівні – профспілкова сторона, суб'єктами якої є всеукраїнські 

профспілки та їх об'єднання, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної 

діяльності; сторона роботодавців, суб'єктами якої є всеукраїнські об'єднання організацій 

роботодавців, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; 

сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої 

влади;  



 на територіальному рівні – профспілкова сторона, суб'єктами якої є профспілки 

відповідного рівня та їх об'єднання, що діють на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; сторона роботодавців, суб'єктами якої є організації роботодавців та 

їх об'єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, що 

діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. На території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці стороною соціального діалогу можуть 

бути органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством;  

 на локальному рівні – сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові 

організації, а в разі їх відсутності – вільно обрані для ведення колективних переговорів 

представники (представник) працівників; сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботода-

вець та/або уповноважені представники роботодавця.  

Для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод, 

тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних заходах склад суб'єктів 

профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями 

репрезентативності.  

Соціальний діалог здійснюється між сторонами відповідного рівня у формах:  

 обміну інформацією;  

  консультацій;  

  узгоджувальних процедур;  

  колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.  

Обмін інформацією здійснюється з метою з'ясування позицій, досягнення 

домовленостей, пошуку компромісу і прийняття спільних рішень з питань економічної та 

соціальної політики.  

Порядок обміну інформацією визначається сторонами. Жодна із сторін не може 

відмовити в наданні інформації, крім випадків, якщо така інформація відповідно до закону 

належить до інформації з обмеженим доступом.  

Консультації проводяться за пропозицією сторони соціального діалогу з метою 

визначення та зближення позицій сторін при прийнятті ними рішень, що належать до їх 

компетенції.  

Узгоджувальні процедури здійснюються з метою врахування позицій сторін, 

вироблення компромісних узгоджених рішень під час розроблення проектів нормативно-

правових актів.  

Недосягнення компромісу між сторонами за результатами узгоджувальних процедур не 

може бути підставою для перешкоджання роботі органів соціального діалогу.  

Колективні переговори проводяться з метою укладення колективних договорів і угод.  

За результатами колективних переговорів укладаються колективні договори та угоди:  

 на національному рівні – генеральна угода;  

 на галузевому рівні – галузеві (міжгалузеві) угоди; 

 на територіальному рівні – територіальні угоди; 

  на локальному рівні – колективні договори. 

Порядок проведення колективних переговорів визначається законом. 

З метою сприяння застосуванню міжнародних трудових норм та національним заходам, 

що стосуються діяльності Міжнародної організації праці, Кабінет Міністрів України 

проводить консультації на національному рівні з іншими сторонами соціального діалогу, 

суб'єктами яких є репрезентативні всеукраїнські об'єднання профспілок та репрезентативні 

всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців.  

 

СТАН  БЕЗПЕКИ  ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

Загальні положення 

Державна політика України в галузі охорони праці спрямована на створення безпечних і 

здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Вона 



базується на ряді принципів, основними з яких є пріоритет життя і здоров’я працівників, повна 

відповідальність роботодавця за створення безпечних та належних умов праці, підвищення рівня 

промислової безпеки, комплексне розв’язання завдань з охорони праці, соціальний захист 

працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань. 

Одним з резервів підвищення ефективності виробництва є вдосконалення методів 

забезпечення безпеки праці, тому що травматизм визначає істотну частину непродуктивних 

втрат робочого часу, а боротьба з травматизмом, крім гуманістичного спрямування, має чітко 

виражений економічний аспект. Безпека праці виступає і як один з факторів, які 

забезпечують високу продуктивність праці. Доведено, що висока продуктивність праці може 

бути досягнута тільки в умовах, коли забезпечена її безпека. 

Міжнародний досвід засвідчує, що організація праці, яка ігнорує вимоги гігієни і безпеки 

праці, підриває економічну ефективність підприємств і не може бути основою для сталої 

стратегії їх розвитку. В концепції ООН про «сталий людський розвиток» безпека праці 

розглядається як одна із основних (базових) потреб людини. 

Достойна праця – це, в першу чергу, безпечна праця. Однак щорічно в світі 

реєструється приблизно 270 млн нещасних випадків виробничого характеру та 160 млн 

професійних захворювань. При цьому близько 2,0 млн чоловіків і жінок гинуть, а економічні 

збитки досягають 4% від світового валового внутрішнього продукту (ВВП), який, до речі, в 

2001 році дорівнював 1,251 трильйона доларів США. 

В Україні щорічно травмується близько 30 тис. людей, з яких приблизно 1,3 тис. – гине, 

близько 10 тис. – стають інвалідами, а більш 7 тис. людей одержують профзахворювання. 

Величезні втрати робочого часу через непрацездатність потерпілих, що обумовлена 

умовами праці і обчислюється мільйонами «людино-днів». 

Такий стан безпеки праці багато в чому пояснюється тим, що більша частина основних 

виробничих фондів фізично зношена, морально застаріла, а нові машини вітчизняного 

виробництва в абсолютній більшості (близько 90%) не відповідають вимогам безпеки. 

І це відбувається в умовах, коли робітник стає найважливішим виробничим капіталом, 

здоров'я якого, як вважають у розвинутих капіталістичних країнах, вигідно всілякими 

методами оберігати. 

За рівнем виробничого травматизму будівельний комплекс займає в Україні друге місце 

після паливно-енергетичного комплексу і майже вдвічі перевищує середній рівень у 

народному господарстві. 

Причин цьому багато. Це і велика питома вага важких фізичних робіт, що виконуються 

вручну; велика плинність кадрів, що обумовлено умовами праці і побуту на будівельних 

майданчиках; ряд специфічних особливостей будівництва, що відрізняють його від інших 

виробництв: висока динаміка змін умов праці, постійне переміщення робочого місця в плані і 

по вертикалі, багатоваріантність технології й організації проведення робіт; велика кількість 

субпідрядників, які одночасно виконують роботи на одному будівельному майданчику тощо. 

В останні роки простежується чітка тенденція росту питомої ваги травмованих на 

виробництві через порушення трудової і виробничої дисципліни, правил експлуатації машин, 

механізмів, устаткування. 

В усьому цивілізованому світі проводиться сертифікація машин за такими критеріями: 

безпека, екологічність, взаємосполученість, взаємозаміняємість. 

Такий підхід дозволяє контролювати ринок і проводити відбір найбільш якісних, тобто 

безпечних та нешкідливих, а тому і дорожчих машин. 

Установлено, що так званий «людський фактор» присутній у формуванні причин майже 

90% нещасних випадків. Уроджене почуття небезпеки в людини розвинене недостатньо й у 

ряді мотивацій її діяльності «безпека» стоїть на другому місці після «вигоди». Тому нещасні 

випадки частіше пов'язані зі ставленням до питань охорони праці, ніж із кваліфікацією 

працюючих або конструкцією машин. 



Психологи праці стверджують, що психічно нормальна людина не прагне до 

самознищення, травмування себе й оточуючих її людей. Тому причини порушення правил і 

норм охорони праці варто шукати не тільки в психічних властивостях особистості, 

характеристиках і особливостях самої людини, але й у впливах зовнішніх подразників, одним із яких є 

стрес. 

Відомо шість основних груп виробничих стресів:  

 інтенсивність роботи; 

 ощо); 

 такти між робітниками; 

 біля приладових пультів); 

 овності до дії; 

 ібрація, запиленість, 

загазованість, термічні й інші випромінювання тощо). 

Доведеним є той факт, що з удосконалюванням техніки недоліки «людського фактора» 

стають все більш помітними. Дослідники-психологи і «технарі» вважають, що виробнича 

небезпека росте швидше, ніж людське протистояння їй; відзначається істотне відставання 

фізичних і психічних можливостей людини від рівня зовнішньої небезпеки. 

Відомі сім основних причин психологічного характеру небезпечної поведінки людей: 

 оналення знаряддя 

праці); 

  

 адаптація людини до небезпеки; 

  

  

  

  

Поведінка людини визначається і її індивідуальними характеристиками: 

 типом нервової системи; 

  

  

  

  

  

Механізм, що спонукає людину до помилок, базується на її природжених (уроджених) та 

придбаних особливостях, на тимчасових станах, що визначають сприйняття людиною виробничої 

ситуації. 

Оптимальною для психіки людини є виробнича ситуація, коли робота, що виконується, 

є не дуже легкою або не дуже тяжкою і не таїть у собі потенційної небезпеки. 

Академік В. А. Легасов стверджував, що забезпечення безпеки праці – це сфера 

людської діяльності, цілісна система знань із своєю логікою. 

Комплексний характер впливу факторів виробничого середовища визначає необхідність 

комплексного системного підходу до рішення питань профілактики травматизму і 

профзахворювань. Реалізація такого підходу в виробничих умовах бачиться у створенні і 

функціонуванні системи управління охороною праці. 

Дійсний стан безпеки праці у виробничих системах визначається частотою виникнення 

небезпечних ситуацій, їх повторюваністю і тяжкістю, тривалістю існування, кількістю 

небезпечних факторів та людей, що знаходяться під їх впливом, а також надійністю захисних 

засобів. 

Сутність  охорони праці полягає у визначенні можливих небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, що можуть проявитися при проведенні запланованих для виконання 



робіт; прогнозуванні моментів прояву зазначених факторів; проведенні необхідних 

профілактичних заходів. 

Забезпечення безпеки праці на практиці здійснюється послідовною реалізацією таких 

етапів: 

1) визначення (виявлення) небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів; 

2) локалізація або усунення виявлених факторів; 

3) визначення методів і засобів захисту працюючих (засобів колективного або 

індивідуального захисту); 

4) визначення пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах. 

Нове Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки 

України (Держгірпромнагляд України) Затверджено Указом Президента України від 6 

квітня 2011 року №408/2011. 

В умовах сучасного виробництва, як правило, складної імовірнісної системи, забезпечення 

безпеки праці є сферою людської діяльності, цілісною системою знань про людину, суспільство, 

виробничі відносини, методи і засоби захисту людини від впливу небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, що має свою логіку. 

Рівень безпеки будь-яких робіт у суспільному виробництві значною мірою залежить від 

рівня правового забезпечення її питань, тобто від якості та повноти викладення відповідних 

вимог в законах та інших нормативно-правових актах. У 1992 році вперше не лише в Україні, 

а й на теренах колишнього СРСР було прийнято Закон України «Про охорону праці», який 

визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх 

життя і здоров’я в процесі трудової діяльності та принципи державної політики у цій сфері, 

регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації робіт з охорони праці в 

країні.  

Заявивши про свій намір приєднатися до Європейського Союзу, Україна взяла на себе 

зобов’язання щодо приведення національного законодавства у відповідність до 

законодавства ЄС. З цією метою у 2002 року прийнято нову редакцію закону «Про охорону 

праці», розроблюються нові нормативно-правові акти, ведеться робота з внесення змін до 

діючих нормативних актів по таких напрямкам: загальні вимоги безпеки праці та захисту 

здоров’я працюючих на робочих місцях, безпека машин, безпека електрообладнання, засоби 

індивідуального захисту, використання вибухових речовин, гірни чі роботи, захист від шуму 

тощо. 

Починаючи з 1994 року в Україні розроблюються Національні, галузеві, регіональні та 

виробничі програми покращання стану умов і безпеки праці на виробництві, в ході реалізації 

яких було закладені основи для удосконалення державної системи управління охороною 

праці, впровадження економічних методів управління, вирішення питань організаційного, 

наукового і нормативно-правового забезпечення робіт у сфері охорони праці. Розроблено 

засоби захисту працюючих, які раніше не випускались в Україні; створено ряд засобів, що 

контролюють стан умов праці, небезпечні та аварійні ситуації; створено єдину 

автоматизовану інформаційну систему охорони праці тощо. 

Законодавство України про охорону праці – це система взаємозв’язаних нормативно-

правових актів, що регулюють відносини у галузі охорони праці. Воно складається з Кодексу 

законів про працю України, Законів України «Про охорону праці», , «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону здоров'я», «Про 

використання ядерної енергії та радіаційний захист», «Про пожежну безпеку», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та інших. 

                                                 
 До 6 квітня 2011 р. – «Комітет по нагляду за охороною праці 

України» (Держпромгірнагляд). Раніше – Держнаглядохоронпраці. 

 



Базується законодавство України про охорону праці на конституційному праві всіх 

громадян України на належні, безпечні і здорові умови праці, гарантовані статтею 43 

Конституції України. Ця ж стаття встановлює також заборону використання праці жінок і 

неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах. Стаття 45 Конституції гарантує 

право всіх працюючих на щотижневий відпочинок та щорічну оплачувану відпустку, а також 

встановлення скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скорочену 

тривалість роботи в нічний час. 

Інші статті Конституції встановлюють право громадян на соціальний захист, що 

включає право забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності 

(ст. 46); охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49); право знати 

свої права та обов’язки (ст. 57) й інші загальні права громадян, у тому числі право на 

охорону праці. 

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих 

на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. 

Основоположним документом у галузі охорони праці є Закон України «Про охорону 

праці», який визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників 

на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові 

умови праці, регулює за участю відповідних державних органів відносини між роботодавцем 

і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює 

єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Інші нормативно-правові акти мають 

відповідати не тільки Конституції та іншим законам України, але, насамперед, цьому 

законові. 

Кодекс законів про працю (КЗпП) України затверджено Законом Української РСР від 10 

грудня 1971 р. і введено в дію з 1 червня 1972 р. До нього неодноразово вносилися зміни і 

доповнення. Правове регулювання охорони праці в ньому не обмежується главою ХІ 

«Охорона праці». Норми щодо охорони праці містяться в багатьох статтях інших глав КЗпП 

України: «Трудовий договір», «Робочий час», «Час відпочинку», «Праця жінок», «Праця 

молоді», «Професійні спілки», «Нагляд і контроль за додержанням законодавства про 

працю». 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону праці» та Основ 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 1999 р. 

було прийнято Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності». Цей закон визначає правову основу, економічний механізм та організаційну 

структуру загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати 

працездатності або загибелі застрахованих на виробництві.  

До основних законодавчих актів, які мають спільне правове поле з законодавством про 

охорону праці, слід віднести також «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

що регулюють суспільні відносини в цій галузі з метою забезпечення гармонічного розвитку 

фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, 

усунення чинників, які шкідливо впливають на їхнє здоров’я, попередження і зниження 

захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадкоємності. «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» передбачають встановлення єдиних санітарно-

гігієнічних вимог до організації виробничих та інших процесів, пов’язаних з діяльністю 

людей, а також до якості машин, устаткування, будинків та таких об’єктів, що можуть 

шкідливо впливати на здоров’я людей; вимагають проведення обов’язкових медичних 

оглядів осіб певних категорій, в тому числі працівників, зайнятих на роботах із шкідливими 

та небезпечними умовами праці; закладають правові основи медико-соціальної експертизи 

втрати працездатності. 



Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

встановлює необхідність гігієнічної регламентації небезпечних і шкідливих факторів 

фізичної, хімічної та біологічної природи, присутніх в середовищі життєдіяльності людини, 

та їхньої державної реєстрації, вимоги до проектування, будівництва, розробки, 

виготовлення і використання нових засобів виробництва та технологій, гігієнічні вимоги до 

атмосферного повітря в населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях, 

вимоги щодо забезпечення радіаційної безпеки тощо. 

Закон України «Про пожежну безпеку» визначає загальні правові, економічні та 

соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини 

державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності 

та форм власності. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та 

іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та 

підприємців, що повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах 

підприємств, установ та організацій. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ 

та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не 

передбачено відповідним договором (ст. 2). 

Окремі питання правового регулювання охорони праці містяться в багатьох інших 

законодавчих актах України. 

Відповідно до законодавства України підприємство зобов’язане забезпечити всім 

працюючим на ньому безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність за шкоду, 

заподіяну їх здоров’ю та працездатності. Передбачено, що працівник, який став інвалідом на 

даному підприємстві внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, 

забезпечується додатковою пенсією незалежно від розмірів державної пенсії, а також те, що 

у разі смерті працівника підприємства при виконанні ним службових обов’язків 

підприємство добровільно або на основі рішення суду забезпечує сім’ю працівника 

допомогою. 

Цивільний кодекс України регулює загальні підстави відшкодування шкоди і у т.ч. 

відповідальність за ушкодження здоров’я і смерть працівника у зв’язку з виконанням ним 

трудових обов’язків. 

Закон України «Про колективні договори і угоди» передбачає, що в колективному 

договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо охорони праці і визначає, що в 

угодах на державному, галузевому та регіональному рівнях регулюються основні принципи і норми 

реалізації соціально-економічної політики, зокрема щодо умов охорони праці. 

Крім вищезазначених законів, правові відносини у сфері охорони праці регулюють інші 

національні законодавчі акти, міжнародні договори та угоди, до яких Україна приєдналася в 

установленому порядку, підзаконні нормативні акти: Укази і розпорядження Президента 

України, рішення Уряду України, нормативні акти міністерств та інших центральних органів 

державної влади. На сьогодні кілька десятків міжнародних нормативних актів та договорів, 

до яких приєдналася Україна, а також понад сотню національних законів України 

безпосередньо стосуються або мають точки перетину із сферою охорони праці. Майже 200 

підзаконних нормативних актів прийнято відповідно до закону «Про охорону праці» для 

регулювання окремих питань охорони праці. Всі ці документи створюють єдине правове поле 

охорони праці в країні. 

За час, що минув з дня набрання чинності Закону України „Про охорону праці”, 

розроблено, затверджено і введено в дію велику кількість положень, інструкцій та інших 

підзаконних нормативних актів, прийнято ряд постанов Уряду, ухвал міністерств, інших 

центральних органів державної виконавчої влади, спрямованих на забезпечення виконання 

вимог цього закону. 

Таким чином, кардинальні зміни в галузі охорони праці, які конче потрібні за умов 

становлення ринкових відносин і реформування всього нашого суспільства, одержали 

необхідну нормативну базу. 



В Законі враховано основні вимоги конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації 

праці (МОТ) щодо безпеки і гігієни праці та виробничого середовища, регулювання відносин 

з питань охорони праці в передових промислове розвинених країнах, досвід охорони праці в 

Україні в попередні роки. 

На виконання вимог закону і з метою забезпечення комплексного управління охороною 

праці на державному рівні утворено Національну раду з питань безпечної життєдіяльності 

населення при Кабінеті Міністрів України та Державний комітет України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничного нагляду (Держгірпромнагляд). 

Діє Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці та 

Головний навчально-методичний центр цього Комітету. Вперше в Україні з липня 1994р. 

видається науково-виробничий журнал «Охорона праці». 

Держгірпромнагляд має повноваження здійснювати на території України державний 

нагляд за додержанням актів законодавства та інших нормативно-правових актів про 

охорону праці, координувати роботу міністерств інших центральних і місцевих органів 

державної виконавчої влади, об'єднань підприємств з питань безпеки праці та виробничого 

середовища. Ухвали Держгірпромнагляду, що належать до його компетенції, є обов'язковими 

для виконання всіма міністерствами, іншими органами державної виконавчої влади, 

місцевими Радами народних депутатів та підприємствами, установами, організаціями. 

Закон «Про охорону праці» поширюється на всі підприємства, установи, організації 

незаалежно від їх форм власності та видів діяльності, в тому числі на кооперативні, 

акціонерні, орендні, фермерські господарства, на окремих наймачів робочої сили. Закон 

«Про охорону праці» поширюється також на іноземних громадян і осіб без громадянства, 

якщо вони працюють па території України. Трудящі цих категорій мають такі самі права на 

охорону праці, як і громадяни України. 

Окремі статті Закону «Про охорону праці» присвячено регулюванню охорони праці жінок, 

неповнолітніх, інвалідів. Забороняється, зокрема, використовувати працю жінок і неповнолітніх на 

підземних роботах, а також залучати жінок і неповнолітніх працівників до підіймання і переміщення 

речей, маса яких перевищує граничні для них норми. 

Важливо спонукати як роботодавців, так і працівників до правильного оформлення 

трудових стосунків, тобто запровадження виключно трудових договорів. Було б доречним 

звернути увагу і на статтю 2 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності», яким однозначно визначено умови застосування 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві — укладення трудового 

договору. Слід звернути увагу на те, що ніяких інших документів (заяв, довідок тощо) не 

визначено зазначеним законом для запровадження даної норми.  

В законі враховано переважну більшість вимог директив Європейського Союзу, 

основні вимоги конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці щодо безпеки і 

гігієни праці. 

Даний закон приведено у відповідність до Законів України «Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про використання ядерної енергії і 

радіаційну безпеку», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

Відповідно до ст. 18 закону Міністерство освіти і науки України організовує вивчення 

охорони праці в усіх навчальних закладах системи освіти, а також підготовку та підвищення 

кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва у 

відповідних галузях народного господарства за програмами, погодженими з Державним 

комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничного нагляду. 



Нормативно-технічну базу охорони праці складають нормативно-правові акти з 

охорони праці (НПАОП) та нормативні (локальні) акти про охорону праці окремих 

підприємств. До цієї групи нормативних актів входять правила, ОСТи, норми, положення, 

статути, інструкції, керівництва, вказівки, рекомендації, вимоги, технічні умови безпеки, 

переліки та інші, яким надано чинність норм, обов'язкових для виконання. 

Державні нормативно-правові акти з охорони праці можуть затверджуватись Кабінетом 

Міністрів України, Держгірпромнаглядом, міністерствами та відомствами за погодженням з 

Держгірпромнаглядом.  

Як показує аналіз, більшість нещасних випадків із загальної кількості сталися з причин, 

усунення яких не потребує ніяких матеріальних витрат, а тільки підвищення технологічної і 

трудової дисципліни, приведення у відповідність до вимог нормативних актів організації 

виконання робіт та контролю з боку безпосередніх керівників робіт, а також вжиття дійових 

заходів щодо підвищення рівня професійної підготовки працівників та їх навчання з питань 

організації та безпечного виконання робіт. Більшість нещасних випадків сталися не через недос-

коналість техніки, а через недостатню увагу до прописних правил безпеки. 

В той же час запроваджена з 1 квітня 2001 року на території України нова система 

загальнообов'язкового державного соціального страхування має надійно захистити права 

працівників, які постраждали на виробництві, надати широкий спектр соціальних послуг і за 

участі роботодавців займатися покращенням умов і безпеки праці працюючих.  

Для вирішення зазначених задач в Україні існує достатній науково-технічний 

потенціал. Перед усім – це Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки 

та охорони праці. Крім того понад 500 організацій і підприємств займаються питаннями 

охорони праці. Серед них відомі своїми розробками інститути НАН України, такі як Інститут 

економіки промисловості, ІЕЗ ім. Є. О. Патона; Інститут медицини праці АМН України; 

галузеві організації: МакНДІ (м. Макіївка), НВО «Респіратор» (м. Донецьк), ДержНДІТБХП 

(м. Сіверськодонецьк), ДержНДІБПГ (м. Кривий Ріг); вищі навчальні заклади. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 № 64 «Про заходи 

щодо виконання Закону України «Про охорону праці» було створено перший Державний 

реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП).  

Затвердження Реєстру – це підсумок здійсненої вперше в Україні значної роботи щодо 

узагальнення та систематизації наявної нормативної бази з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища. Документ створює можливість для визначення і оперативного 

пошуку необхідних у роботі нормативних актів і є передумовою для впровадження єдиної' 

автоматизованої системи обліку та обробки даних про ДНАОП за допомогою електронно-об-

числювальної техніки, для удосконалення і розвитку нормотворчого процесу на основі 

перспективних і поточних планів розроблення, перегляду, затвердження і видання 

державних нормативних актів про охорону праці 

До Реєстру ДНАОП було включено 2631 нормативних актів, в тому числі 234 

міжгалузевих і 2014 галузевих, 344 міждержавних стандартів системи стандартів безпеки 

праці (ССБТ) і 39 державних стандартів України (ДСТУ), 697 правил, 94 норм, 200 положень 

і статутів, 327 інструкцій, 162 керівництв або вказівок, вимог, рекомендацій, 75 технічних умов 

безпеки, 49 переліків та інших нормативних актів. 

Під час складення Реєстру ДНАОП враховано вимоги постанови Верховної Ради України 

від 12.09.91 № 1545-ХІІ про те, що до прийняття відповідних актів законодавства України на її 

території застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законо-

давством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України. 

 

                                                 
 До 08.06.2004 р. – ДНАОП. Нове Положення про Державний реєстр 

нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП), за видами 

економічної діяльності, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 

України від 08.06.2004 р. № 151. 



4. Відповідно до статті 3 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закону) 

законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю 

України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від не-

щасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили до втрати 

працездатності», законів України  «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів. 

Природно, що в основі всіх цих документів лежить Конституція України. 

На сьогодні при створенні національного законодавства про охорону праці широко 

використовуються Конвенції і Рекомендації МОТ, директиви Європейської Ради, досвід 

нормотворення Росії, Німеччини, Великобританії та інших країн світу. 

Останнім часом представники нашої країни беруть участь у різноманітних міжнародних 

проектах. Тому статтею 3 Закону передбачено – «якщо міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що 

передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми 

міжнародного договору». 

Порядок опрацювання і затвердження власних нормативних актів з охорони праці, 

тобто тих, що діють на підприємстві, визначений НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок 

опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 

підприємстві».  

Слід зазначити, що з прийняттям в 1992 році Закону було вирішено три основних 

завдання: 

1.  По-перше, з прийняттям Закону державні функції нагляду за охороною праці в 

народному господарстві, які в СРСР виконувались профспілками – громадськими 

організаціями, вперше були передані Держнаглядохоронпраці – державному комітету, який 

входив до структури Кабінету Міністрів України (на сьогодні – Держгірпромнагляд), тобто 

визначена державна структура, яка відповідає за стан охорони праці в Україні . 

2. По-друге, вперше були чітко визначені обов’язки працівників щодо додержання 

вимог нормативно-правових актів з охорони праці (ст. 14) та відповідальність робітників всіх 

категорій за порушення вимог щодо охорони праці (ст. 44). 

Вперше на законодавчому рівні було визначено, що кожен працівник несе 

безпосередню відповідальність за порушення зазначених Законом, нормами і правилами 

вимог. 

3.  Законом (ст. 4) визначені пріоритетні напрямки реалізації конституційного права 

громадян на їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, серед яких основними є: 

 пріоритет життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої 

діяльності підприємства; 

 повна відповідальність роботодавця за створення належних – безпечних і здорових 

умов праці; 

 соціальний захист працівників, повне відшкодування збитків особам, які потерпіли від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

 комплексне розв’язання завдань охорони 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; 

 соціальний захист працівників, повне відшкодування збитків особам, які потерпіли від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

 використання економічних методів управління охороною праці, участь держави у 

фінансуванні заходів щодо охорони праці; 



 використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і 

підвищення безпеки праці на основі міжнародної співпраці. 

Трудові відносини між працівниками і роботодавцями в Україні регулюються Кодексом 

законів про працю (КЗпП) України, відповідно до якого права працюючої людини на 

охорону праці охороняються всебічно. 

КЗпП містить розділ ХI «Охорона праці» (ст. 153–173) та розділ ХVIII «Нагляд і 

контроль за дотриманням законодавства про працю» (ст. 259–265). 

Норми охорони праці повинні органічно входити до правил внутрішнього розпорядку 

організацій і підприємств. 

Сьогодні на території України діє широкий спектр нормативних документів з охорони 

праці – від міждержавних (наприклад, ГОСТ 12. – документи системи стандартів безпеки 

праці – ССБТ) до нормативних документів конкретних організацій (підприємств). 

До нормативно-правових актів з охорони праці відносяться, згідно зі ст. 27 Закону, 

правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, 

обов’язкові до виконання. 

Система стандартів безпеки праці – комплекс взаємопов’язаних стандартів, які містять 

вимоги, норми і правила, що направлені на забезпечення безпеки праці, збереження життя, 

здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Діючі ГОСТи ССБТ мають 

шифр 12 і поділяються на 6 підсистем: 

0  – організаційно-методичні стандарти; 

1  – стандарти вимог і норм за видами небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 

2  – стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання; 

3  – стандарти вимог безпеки до виробничих процесів; 

4  – стандарти вимог безпеки до засобів захисту працівників; 

5 – стандарти вимог безпеки до будинків і споруд. (Підсистеми 6–9 – резерв.) В Україні 

розробляються державні стандарти України – ДСТУ, які повинні частково замінити діючі 

ГОСТи ССБТ. Так, наприклад, у галузі охорони праці вже діють: 

ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. 

ДСТУ 2272-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення. 

ДСТУ 4050-2001. Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови. 

Згідно з «Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки 

України (Держгірпромнагляд України)  

(затвердженого Указом Президента України  від 6 квітня 2011 року №408/2011) служба 

«опрацьовує і затверджує правила, норми, інші нормативно-правові акти з промислової 

безпеки, охорони праці», тобто НПАОПи. 

З 01.01.2007 р. державні нормативні акти з охорони праці – ДНАОПи припинили своє 

існування. 

Нормативно-правові акти з охорони праці кодуються згідно з класифікатором (КВЕД) із 

галузей і підгалузей промислового виробництва. 

Приклад кодування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на всі види 

економічної діяльності – «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 

кранів» – НПАОП 0.00-1.01-07. 

В Україні видаються Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці 

(НПАОП), якій постійно оновлюється і поповнюється. Остання його редакція станом на  

липень 2011 року – це переглянутий ДНАОП –  містить біля 800 документів з охорони праці. 

В додатку 2 наведено нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів 

економічної діяльності (Витяг з реєстру. Код 0.00) 

До Державного реєстру НПАОП включено нормативні акти з охорони праці, 

затверджені відповідними органами нагляду протягом останніх років, внесено офіційні зміни 

і доповнення, що містяться в інформаційних покажчиках, враховано зауваження міністерств і 

відомств щодо уточнення назв нормативних актів, дат їх затвердження тощо. ССБТ, ДСТУ, 



ДСанПіН, інструкції до НПАОП не включено – за них відповідають Держспоживстандарт 

України та відповідні галузеві міністерства. 

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. 

Реєстр НПАОП є офіційним виданням, що підлягає використанню власниками 

(уповноваженими ними органами) та посадовими особами підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності; посадовими особами і спеціалістами міністерств, відомств, 

асоціацій, корпорацій та інших об'єднань підприємств, органів державного нагляду за 

охороною праці, місцевих органів державної виконавчої влади. 

Питання з виробничої санітарії на сьогодні містять не тільки ГОСТи ССБТ, але і 

державні санітарні норми. Так, наприклад, розглянемо вимоги до наступних виробничих 

факторів – шум, вібрація, мікроклімат виробничих приміщень. 

Нормотворення в галузі охорони праці в Україні найтісніше пов’язане з аналогічним 

процесом в інших країнах СНД, активно розвивається. Всі зміни і доповнення до діючих 

норм і правил періодично публікуються в офіційному розділі науково-виробничого журналу 

«Охорона праці» Держгірпромнагляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПРАЦІВНИКІВ: ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕННЯ 

1. Медичні огляди працівників. Загальні положення 

2. Види медоглядів та їх організація 

3. Порядок проходження медогляду працівником 

4. Обов’язки роботодавця 

Медичні огляди працівників - огляди, які проводять медичні працівники у 

визначених законом випадках з метою встановлення придатності деяких категорій 

працівників до роботи і запобігання професійним захворюванням, а також з метою охорони 

здоров'я населення. Існують дві форми медичних оглядів: попередні (при прийнятті на 

роботу) і періодичні, що здійснюються в процесі роботи протягом трудової діяльності.  

Стаття 17. (Закон «Про охорону праці») 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.  

№13 (25) 2012 / ОХОРОНА ПРАЦІ 

Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його 
здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, 
своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, 
встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих 
видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних 
хвороб. Звісно, далеко не всі працівники повинні проходити медичні обстеження — у 
чинному законодавстві України чітко визначено категорії працівників, наведено 
перелік професій, видів діяльності, виробництв і організацій, співробітники яких 
підлягають обов’язковим медичним оглядам. І роботодавець зобов’язаний не лише 
проконтролювати проходження ними цієї процедури, а й, у переважній більшості 
випадків, організувати за свій рахунок проведення медичних оглядів як для вже 
працюючих на підприємстві співробітників, так і для тих, які лише приймаються на 
роботу. Отож, наразі з’ясуємо, хто ж з працівників обов’язково має проходити 
попередні й періодичні медогляди та як, власне, організувати їх проведення і 
правильно оформити необхідну документацію.  

Основні групи 

Перш за все, відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України (далі ― 
КЗпП) та ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ 
(далі — Закон № 2694)роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати 
проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом 
трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких 
роботах, роботах зі 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. 

Ці медичні огляди об’єднаємо у групу так званих «трудових» медоглядів, 
проведення яких спрямоване на своєчасне запобігання заподіянню шкоди здоров’ю 
працівників. 

Друга група медичних оглядів (так званих «профілактичних») передбачена ст. 
21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 



р. № 1645-ІІІ (далі — Закон № 1645), згідно з якою працівники окремих професій, 
виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням 
населення, зобов’язані проходити профілактичні медичні огляди з метою 
уникнення поширення інфекційних хвороб.  Такі медогляди відповідно до чинного 
законодавства мають проходити працівники харчових підприємств, підприємств 
роздрібної торгівлі та громадського харчування,  оздоровчих закладів для дітей, 
лікувально-профілактичних закладів для дорослих, працівники лазень, саун, готелів, 
гуртожитків, спортивно-оздоровчих комплексів, закладів культури (театри, цирки, 
клуби, будинки культури тощо), розважальних закладів, підприємств 
фармацевтичної промисловості, аптек та їх структурних підрозділів, працівники 
підприємств та об’єктів водопостачання і каналізації, метрополітену, транспортно-
дорожнього комплексу, рибного господарства, суб’єкти господарювання, що 
займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин, особи, які надають 
приватні послуги вдома та інші. 

Особливістю є те, що працівникам, які підлягають «профілактичним» оглядам, 
потрібно мати особову медичну книжку. 

Третя група медоглядів передбачена у ст. 11 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» № 3206-VI від 7 квітня 2011 р. (далі — Закон № 3206). 
Такі медичні огляди є складовою спеціальної перевірки щодо осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, й проводяться перед прийняттям на роботу 
(службу) з метою встановлення їх придатності до роботи (служби) за обраною 
професією. 

Обов’язковість цих «держслужбових» медоглядів встановлена порівняно 
недавно, а саме з 1 січня 2012 р. (тобто з дня, коли набула чинності ст. 11 Закону № 
3206). 

Зауважимо, що крім наведених основних угруповань медоглядів існують й інші 
підстави для медичного обстеження працівників, пов’язані зі специфікою певних 
професій чи умов, що закріплено в окремих спеціальних нормативних актах. 

2. Види медоглядів та їх організація 

Враховуючи вимоги вищенаведених переліків та інших нормативних актів, на 
підприємствах визначаються контингенти працівників, які зобов’язані проходити 
медичні огляди. 

У деяких випадках роботодавці можуть допустити до виконання 
трудових обов’язків своїх працівників тільки після того, як останні 
пройдуть медичний огляд. 

Водночас, роботодавець не вправі зобов’язувати працівника проходити 
медичний огляд, якщо це не передбачено законодавством. Встановлення 
контингенту працівників, які проходять обов’язкові медичні огляди, здійснюється 
роботодавцем разом із санітарно-епідеміологічною станцією та профспілковим 
комітетом. У разі зміни технологічного процесу, введення нових підприємств, 
технологій, робочих місць і професій  роботодавець  зобов’язаний проінформувати 
про це територіальну санепідемстанцію в кінці звітного року. На підставі цієї 
інформації коло працівників коригується щорічно. 

Згідно з пп. 2.2. Порядку № 246 заклади державної санітарно-епідеміологічної 
служби щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю 
представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками 
особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) 
медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які 



підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, за формою, зазначеною 
у додатку 1 до Порядку № 246. 

На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають 
попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом 
місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають 
періодичним медичним оглядам, за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 
246, на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх у санітарно-епідеміологічній 
станції. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за 
організацію медогляду посадової особи), другий ― надсилається до закладів 
охорони здоров’я, третій — до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, 
четвертий — до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників 
роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір із закладом охорони 
здоров’я та надати йому список працівників, які підлягають попередньому 
(періодичним) медичному огляду. 

Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу 
зі шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати 
направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника за формою, 
зазначеною у додатку 3 до Порядку № 246. 

Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію 
проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження 
працівника з підозрою на професійні й виробничо зумовлені захворювання та 
їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку 
професійних захворювань. 

На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, заклад 
охорони здоров’я складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем 
і закладом державної санітарно-епідеміологічної служби. 

У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, 
функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені до їх проведення. Медогляд 
лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень. 

Види медоглядів: попередній та періодичний 

Розрізняють наступні види медичних оглядів: 

— попередній (під час прийняття на роботу); 

— періодичні (протягом трудової діяльності працівника, не рідше 1 разу на 2 
роки); 

— позачергові (за ініціативою працівника або роботодавця). 

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з 
метою: 

— визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних 
показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я 
професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів 
виробничого середовища і трудового процесу; 

— виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при 
роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і 
професійних захворювань (отруєнь). 



Перелік загальних медичних протипоказань до роботи зі шкідливими та 
небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу наведено у 
додатку 6 до Переліку № 246. 

Метою періодичні медичних оглядів є: 

— своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних 
захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у 
працівників; 

— забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в 
умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; 

— вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в 
умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового 
процесу; 

— розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та 
реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду 
до групи ризику; 

— проведення відповідних оздоровчих заходів. 

Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх 
проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, 
медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих 
факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого 
середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній 
(періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4 до Порядку № 246, 
та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) 
медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5 до Порядку № 246. 

Періодичність проведення медичних оглядів у закладах охорони здоров’я 
може змінюватися закладом державної санітарно-епідемічної служби, виходячи з 
конкретної санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, але не рідше одного разу на 
два роки. 

3. Порядок проходження медогляду працівником 

Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється 
комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я (далі — Комісія). 
Комісію очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем 
особа, який має підготовку з професійної патології. 

Комісія має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і 
досліджень з урахуванням специфіки дії виробничих факторів і медичних 
протипоказань. 

До складу Комісії входять обов’язково терапевт, лікарі, які пройшли підготовку 
з профпатології. При відсутності окремих лікарів до проведення медичних оглядів 
залучаються на договірній основі спеціалісти з інших закладів охорони здоров’я. 
Комісія забезпечує проведення необхідних лабораторних, функціональних та інших 
досліджень. 

Для проходження медичного огляду працівник пред’являє до Комісії паспорт 
або інший документ, що посвідчує його особу, та Медичну карту амбулаторного 
хворого. Якщо медогляд є попереднім (при прийомі на роботу) працівник пред’являє 
направлення, видане роботодавцем за встановленою формою. 

Працівники, для яких є обов’язковим первинний і періодичний 
профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про 



проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і 
порядок його проведення» від 6 листопада 1997 р. № 1238. 

Працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні 
психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, 
довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 
огляду відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних 
психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 
вересня 2000 р. № 1465. 

Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, 
повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок 
психофізіологічної експертизи. 

Окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводились під 
час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення працівника за 
медичною допомогою, можуть ураховуватись при проведенні медоглядів, але не 
більше ніж за 3 місяці до проведення медогляду. 

При вирішенні питання про придатність до роботи конкретного працівника при 
попередньому (під час прийняття на роботу) медогляді Комісія керується медичними 
протипоказаннями, визначеними в Переліку шкідливих та небезпечних факторів 
виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий 
попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 4 до Порядку № 246), 
Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний 
огляд працівників (додаток 5 до Порядку № 246), а також Переліку загальних 
медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами 
виробничого середовища і трудового процесу (додаток 6 до Порядку № 246). 

Питання придатності до роботи в кожному окремому випадку вирішується 
індивідуально з урахуванням особливостей функціонального стану організму 
(характеру, ступеня прояву патологічного процесу, наявності хронічних 
захворювань), умов праці та результатів додаткових методів обстеження. 

Кожен лікар, який бере участь в обстеженні пацієнта, дає висновок щодо стану 
здоров’я працівника, підтверджує його особистим підписом та особистою печаткою, 
бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи в 
обраній професії та в разі необхідності визначає лікувально-оздоровчі заходи. 

Документи про результати медоглядів 

Результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і 
висновок Комісії про стан здоров’я заносяться до Картки працівника, який підлягає 
попередньому (періодичним) медичному огляду (далі — Картка працівника) за 
формою, наведеною у додатку 7 до Порядку № 246, і до Медичної картки 
амбулаторного хворого (форма 025/о), затверджена наказом Міністерства охорони 
здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та 
інструкцій щодо їх заповнення, що використовується у закладах охорони здоров’я 
незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14 лютого 2012 р. № 110. 

У Картці працівника зазначаються скарги працівника на стан здоров’я, 
анамнез, результати медичного огляду, лабораторних, функціональних та інших 
досліджень, діагноз, висновок про професійну придатність працівника працювати за 
своєю професією. 

Картка працівника містить конфіденційну інформацію, зберігається у закладі 
охорони здоров’я, що проводить медичний огляд на підставі укладеного договору з 



роботодавцем протягом трудової діяльності працівника і надається Комісії під час 
проведення медичних оглядів. 

На підставі Картки працівника Комісією видається працівнику медична довідка 
про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за 
формою, наведеною у додатку 8 до Порядку № 246. 

У разі зміни місця роботи Картка працівника видається працівнику під підпис 
для проходження медичного огляду за новим місцем роботи. 

Копія Картки працівника зберігається в архіві закладу охорони здоров’я, що 
проводив медичний огляд на підставі укладеного договору з роботодавцем протягом 
15 років після звільнення працівника. 

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх 
закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного 
медичного огляду працівників (далі— Заключний акт) за формою, зазначеною у 
додатку 9 до Порядку № 246, який складається у шести примірниках — один 
примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші 
надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій 
працівниками особі, профпатологу, закладу державної санітарно-епідеміологічної 
служби, робочому органу виконавчої дирекції Фонду. 

У разі необхідності Комісія має право направити працівника з підозрою на 
захворювання, а також працівника зі стажем роботи більше 10 років на додаткові 
обстеження, консультації та оздоровчі заходи в спеціалізовані заклади охорони 
здоров’я, на кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних 
навчальних закладів і закладів післядипломної освіти. 

Якщо під час проведення періодичного медичного огляду виникають підозри 
щодо наявності у працівника професійного захворювання, заклад охорони здоров’я 
надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці 
працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння) до державної 
санітарно-епідеміологічної служби, що обслуговує територію, де міститься 
підприємство, у відповідності до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних 
характеристик умов праці, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 13 грудня 2004 року № 614, а також надсилає його в установленому 
порядку до профпатолога міста, району, області, які направляють хворого в 
спеціалізовані заклади охорони здоров’я, які мають право встановлювати діагноз 
щодо професійних захворювань. 

Термін зберігання Заключного акта 5 років. 

Роботодавець зберігає за працівником на період проходження 
медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток та за результатами 
медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) 
продовжувати роботу за професією. 

Результати медичного огляду можуть бути оскаржені роботодавцем або 
громадянином у закладах охорони здоров’я вищого рівня або в судовому порядку. 

4. Обов’язки роботодавця 

Відповідно до ст. 17 Закону № 2694 роботодавець зобов’язаний забезпечити 
фінансування та проведення медичних оглядів працівників. За результатами 
періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити 
проведення відповідних оздоровчих заходів. 

Роботодавець вправі 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. 

Середній заробіток зберігається за працівниками під час не лише проходження 
звичайного медогляду, а й обстеження в профілактичних центрах, клініках науково-
дослідних та навчальних медичних інститутів (університетів) для уточнення діагнозу 
або визначення ролі виробничих факторів у розвитку захворювання. 

Слід уточнити, що середній заробіток на період медичного огляду 
виплачується лише при проведенні періодичних (упродовж трудової діяльності 
працівника) медичних оглядів. За період проведення попереднього (при прийнятті на 
роботу) медичного огляду збереження середнього заробітку неможливе через його 
(заробітку) відсутність, а виплата тарифної ставки (окладу) законодавством не 
передбачена. 

Роботодавець зобов’язаний організувати лабораторні дослідження умов праці 
з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і 
трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної 
класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 
виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою 
визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) 
медичному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно-епідеміологічній станції. 

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати 
працівника під підпис 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. 

Роботодавець погоджує план-графік проведення медичних оглядів закладами 
охорони здоров’я, а також забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на 
медичні огляди та обстеження. Обов’язком роботодавця є здійснення контролю за 
проведенням медоглядів у строки, погоджені з закладами охорони здоров’я, та 
призначення відповідальних осіб за організацію медогляду. 

Працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, 
роботодавець відсторонює від роботи, а також не допускає до роботи тих 
працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом 
здоров’я. 

Роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення відповідних оздоровчих 
заходів Заключного акта у повному обсязі та усунути причини, що призводять до 
професійних захворювань (отруєнь). 



Приймати на роботу неповнолітніх роботодавець має право лише після 
попереднього медичного огляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ  

ЗА СТАНОМ  ОХОРОНИ ПРАЦІ. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ  

ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ  ТА ПРОФЕСІЙНОГО 

 ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ  

1. Органи державного нагляду за охороною праці.  

2. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження 

3. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

4. Фінансування страхових виплат,  соціальних послуг та профілактичних 

заходів.   

5. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів 

страхування від нещасних випадків 

6. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи.  Права та 

обов’язки роботодавця як страхувальника 

 

1. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ.  
 

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-

правових актів про охорону праці здійснюють:  

 спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці;  

  спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної 

безпеки;  

  спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної 

безпеки;  

  спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці.  

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких 

господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, 

політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого 

самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні.  

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється 

законами України «Про охорону праці», "Про використання ядерної енергії і 

радіаційну безпеку", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення", «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», іншими нормативно-

правовими актами та положеннями про ці органи, що затверджуються 

Президентом України або Кабінетом Міністрів України. 

 2. СТРАХОВІ ЕКСПЕРТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЇХ ФУНКЦІЇ І 

ПОВНОВАЖЕННЯ 

Виконання статутних функцій та обов'язків Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків щодо запобігання нещасним випадкам 

покладається на страхових експертів з охорони праці.  

 Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою 

спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою 

технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи на 



підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення, яке видається 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.  

Страхові експерти з охорони праці мають право:  

 1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для 

перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з 

цих питань;  

2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань 

з охорони праці працівників підприємств;  

3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у 

письмовій формі, про стан охорони праці та види здійснюваної діяльності;  

4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;  

5) вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про 

порушення законодавства про охорону праці, а органам виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці – подання щодо застосування адміністративних 

стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці 

порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, 

дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників;  

6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, 

передбачених законом;  

7) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та 

приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та 

індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.  

Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно 

до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.  

3. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону 

праці здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних 

органів і представників.  

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 конт-

роль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена 

найманими працівниками особа. 

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 нормативно-правових актів з безпеки і 

гігієни праці.  



Для виконання цих обов'язків роботодавець за свій рахунок організовує 

навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених найма-

ними 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 праців-

ників 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 спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та 

соціальної політики. 

4. ФІНАНСУВАННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ, СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА 

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ.  

Усі види страхових виплат і соціальних послуг застрахованим та особам, 

які перебувають на їх утриманні, а також усі види профілактичних заходів, 

передбачених Законом, провадяться Фондом соціального страхування від 

нещасних випадків за рахунок коштів цього Фонду.  

 Фонд бере участь у фінансуванні заходів, передбачених державними 

цільовими, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, 

умов праці та виробничого середовища, планами наукових досліджень з 

охорони, безпеки та гігієни праці, навчання і підвищення кваліфікації 

відповідних спеціалістів з питань охорони праці, організації розроблення і 

виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працівників, 

розроблення, видання, розповсюдження нормативних актів, журналів, 

спеціальної літератури, а також інших профілактичних заходів відповідно до 

завдань страхування від нещасних випадків.  

Фонд провадить збір та акумулювання страхових внесків, має автономну, 

незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування. 

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

здійснюється за рахунок:  

 внесків роботодавців: для підприємств – з віднесенням на валові 

витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, 

виділених на їх утримання та забезпечення;  

 капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації 

страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  



 прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на 

депозитних рахунках;  

 коштів, що надійшли від стягнення штрафів і пені із страхувальників та 

їх посадових осіб відповідно до закону;  

 добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не 

суперечить законодавству.  

 Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного 

випадку.  

 Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не 

включаються до складу Державного бюджету України та використовуються 

виключно за їх прямим призначенням.  

 5. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ВИПЛАТИ. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА 

СУБ’ЄКТІВ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

Страхові тарифи, диференційовані по галузях економіки (видах 

економічної діяльності) залежно від класу професійного ризику виробництва, 

встановлюються законом. 

Сума страхових внесків страхувальників до Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків повинна забезпечувати: 

 фінансування заходів, спрямованих на вирішення завдань, передбачених 

Законом; 

 створення відповідно до Закону резерву коштів Фонду для забезпечення 

його стабільного функціонування; 

 покриття витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням соціального 

страхування від нещасного випадку. 

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються: 

 для роботодавців – у відсотках до сум фактичних витрат на оплату 

праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та 

додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у 

тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону 

України "Про оплату праці", які підлягають обкладенню податком з доходів 

фізичних осіб;  

 для добровільно застрахованих осіб – у відсотках до мінімальної 

заробітної плати. 

Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати 

(доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою 

величиною при обчисленні страхових виплат. 

Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частині третій цієї 

статті, які не зменшені на суму податків, інших обов'язкових платежів і внесків, 

що відповідно до законодавства сплачуються із зазначених сум, та суми 

утримань, що здійснюються відповідно до законодавства. 

Страхові внески є цільовим загальнообов'язковим платежем, який 

справляється на всій території України в порядку, встановленому Законом. 

Страхові внески не включаються до складу податків, інших обов'язкових 



платежів, що становлять систему оподаткування. На страхові внески не 

поширюється податкове законодавство. 

 Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику 

виробництва, до якого віднесено підприємство, знижки до нього (за низькі 

рівні травматизму, професійної захворюваності та належний стан охорони 

праці) чи надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та 

неналежний стан охорони праці). 

Розмір зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати 50 

відсотків страхового тарифу, встановленого для відповідної галузі економіки 

(виду робіт). 

Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства 

провадиться Фондом відповідно до Порядку визначення страхових тарифів для 

підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Страхувальник здійснює страховий внесок у Фонд у порядку і строки, які 

визначаються страховиком. 

Суми надбавок до страхових тарифів і штрафів сплачуються 

страхувальником із суми прибутку, а при відсутності прибутку відносяться на 

валові витрати виробництва; для бюджетних установ та організацій – із коштів 

на утримання страхувальника. 

Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків мають 

право: 

1) застосовувати фінансові санкції, передбачені Законом; 

2) порушувати в установленому законом порядку питання про 

притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків; 

3) у разі виявлення порушень порядку нарахування, обчислення, сплати 

страхових внесків та нецільового використання коштів на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасних випадків звертатися в 

установленому законом порядку до органів прокуратури, внутрішніх справ, 

служби безпеки та податкової міліції; 

4) здійснювати інші функції, передбачені законодавством. 

Страхові виплати  

 Страховими виплатами є грошові суми, які згідно із Законом Фонд 

виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового 

випадку.  

Зазначені грошові суми складаються із:  

 1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) 

залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;  

 2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги 

потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні 

померлого);  

 3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому;  

 4) страхової виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника;  



 5) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок 

травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час 

вагітності;  

 6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.  

Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат 

потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його 

частини) визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати 

для виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України.  

 6. ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ.  

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА 

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 

лікувально-профілактичному 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 (ЛКК) або 

медико-соціальної експертної комісії (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;  

 11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне 

страхування;  

 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, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків чи 

ні. 

Права застрахованого  

Застрахований має право:  

 1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від 

нещасних випадків;  



 2) бути повноважним представником застрахованих працівників і 

вимагати від Фонду виконання своїх обов'язків щодо соціального захисту 

потерпілих;  

 3) брати участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі з 

участю представника профспілкового органу або своєї довіреної особи;  

 4) у разі настання страхового випадку одержувати від Фонду виплати та 

соціальні послуги, передбачені Законом;  

 5) на послуги медичної реабілітації;  

 6) на послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого 

місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної 

реабілітації не перевищує двох років;  

 7) на відшкодування витрат при медичній і професійній реабілітації на 

проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрати на житло та харчування, 

транспортування багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує;  

 8) на послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, 

протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються 

відповідно до законодавства;  

 9) отримувати безоплатно від Фонду роз'яснення з питань соціального 

страхування від нещасного випадку.  

 У разі смерті потерпілого члени його сім'ї мають право на одержання від 

Фонду страхових виплат (одноразової допомоги, пенсії у зв'язку із втратою 

годувальника) та послуг, пов'язаних з похованням померлого.  

Обов'язки застрахованого  

Застрахований зобов'язаний:  

 1) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-

правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також 

додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним 

договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства;  

2) у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання:  

 а) лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або у медичних 

працівників, з якими Фонд уклав угоди на медичне обслуговування;  

 б) додержувати правил поведінки та режиму лікування, визначених 

лікарями, які його лікують;  

в) не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок, 

спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової діяльності;  

 г) своєчасно повідомляти робочий орган виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків про обставини, що призводять 

до зміни розміру матеріального забезпечення, складу соціальних послуг та 

порядку їх надання (зміни стану непрацездатності, складу сім'ї, звільнення з 

роботи, працевлаштування, виїзд за межі держави тощо).  

Права та обов'язки роботодавця як страхувальника  

Роботодавець як страхувальник має право:  

1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від 

нещасних випадків;  



 2) вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

виконання обов'язків Фонду щодо організації профілактики нещасних випадків 

і професійних захворювань та соціального захисту потерпілих;  

3) оскаржувати рішення працівників Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків у спеціальних комісіях з питань вирішення спорів при 

виконавчій дирекції Фонду та при її робочих органах;  

 5) захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні 

інтереси застрахованих, у тому числі в суді.  

Роботодавець як страхувальник зобов'язаний:  

3) інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду:  

 а) про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на 

підприємстві;  

 б) про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для 

переведення його до відповідного класу професійного ризику;  

4) подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків відомості про річний фактичний обсяг 

реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість нещасних випадків і 

професійних захворювань на підприємстві за минулий календарний рік;  

5) безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві 

представників Фонду;  

6) повідомляти працівникам підприємства адресу та номери телефонів 

робочого органу виконавчої дирекції Фонду, а також лікувально-

профілактичних закладів та лікарів, які за угодами з цим Фондом обслуговують 

підприємство;  

 7) подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду у 

строки, в порядку та за формою, що встановлені Фондом.  

 Порядок і строки подання відомостей, передбачених Законом, 

визначаються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НА ОБ’ЄКТАХ  

 

1. Основні причини виникнення горючого середовища і загорання в 

електричному устаткуванні 

2. Утримання евакуаційних шляхів і виходів 

3. Державний пожежний нагляд 

4. Первинні засоби гасіння пожеж 

5. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння 

6. Протипожежне водопостачання 

7. Забезпечення безпечної евакуації персоналу 

 

1. ОСНОВНІ  ПРИЧИНИ ВИНЕКНЕННЯ ГОРЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

І ЗАГОРАННЯ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ УСТАТКУВАННІ 

Горюче середовище є обов’язковою передумовою виникнення пожежі.  

При проведенні аналізу пожежної небезпеки такого середовища слід 

враховувати кількість матеріалів, інтенсивність та тривалість можливого 

горіння. 

Легкозаймисті та горючі рідини знаходять застосування у багатьох 

технологіях. З метою прискорення хімічних реакцій за участю цих рідин 

можуть штучно створюватися високі температури, підвищений тиск або 

вакуум, що обов’язково повинно враховуватись під час аналізу пожежної 

небезпеки. Необхідно детально вивчати причини утворювання горючого 

середовища такого роду на усіх стадіях технологічного процесу: зливання, 

наливання, перекачування рідин, а також усередині апаратів, трубопроводів, 

сховищ. 

При обробці ряду твердих речовин (деревини, бавовни, ін.) утворюється 

горючий пил, який перебуває у зваженому стані в повітрі або осідає на 

будівельних конструкціях, машинах, устаткуванні. При цьому як у першому, 

так і в другому випадку пил знаходиться в повітряному середовищі. 

Таким чином, у суміші з повітрям горючий пил утворює горюче 

середовище підвищеної небезпеки, а також може вибухати. 

Враховуючи поширеність та небезпеку пожеж, що виникають внаслідок 

теплового прояву електричного струму, розглянемо детальніше причини 

загорянь в електричному устаткуванні та установках. 

Причини загорянь кабелів і проводів: 

 Перегрів від короткого замикання між жилами кабелів, жилами кабелю та 

землею, який можливий внаслідок: 

 пробою ізоляції підвищеною напругою, в тому числі від перевантаження, 

викликаного блискавкою; 

 пробою ізоляції в місці механічного пошкодження в процесі експлуатації; 

 пробою ізоляції при виникненні мікротріщин внаслідок заводського 

дефекту; 

 пробою ізоляції від її старіння; 

 пробою ізоляції в місці локального зовнішнього чи внутрішнього 

перегрівання; 



 пробою ізоляції в місці локального підвищення вологості або 

агресивності середовища; 

 випадкового або навмисного з’єднання струмопровідних жил кабелів та 

проводів між собою чи з’єднання струмопровідних жил із землею. 

 Перегрів від струмового перевантаження, який може статися у таких 

випадках: 

 підключення споживача завищеної потужності; 

 появи значного струму витоку між струмопровідними проводами, між 

струмопровідними проводами та землею; 

 підвищення навколишньої температури на ділянці або в одному місці, 

погіршення тепловідводу чи вентиляції. 

 Перегрів у місцях перехідних опорів, який може виникнути при: 

 послабленні контактного тиску в місці з’єднання двох або більше 

струмопровідних жил, що призводить до значного підвищення 

перехідного опору; 

 окисненні в місцях з’єднання провідників електричного струму. 

Причини виникнення загорянь в електронагрівальних приладах, 

апаратах, устаткуванні: 

 Перегрів приладів, апаратів та устаткування від замикання електронагрі-

вальних елементів внаслідок: 

 руйнування ізоляції від її старіння; 

 руйнування електроізоляційних елементів від зовнішньої механічної дії; 

 пробою електроізоляції конструктивних елементів підвищеною напругою 

живлення; 

 окиснення та послаблення контактного тиску в місцях підімкнення 

струмопровідних елементів, що викликає значне підвищення перехідного 

опору; 

 википання води чи іншої рідини, яка підлягає нагріванню, що призводить 

до деформації та зруйнування нагрівача; 

 нашарування струмопровідного забруднення між струмоведучими конст-

руктивними елементами. 

 Загоряння від електронагрівальних приладів бувають у разі: 

 теплового опромінювання горючих речовин від поверхні електронаг-

рівальних приладів; 

 попадання горючих речовин на нагріту поверхню електронагрівальних 

приладів, апаратів, устаткування; 

 недотримання безпечних відстаней від нагрітих поверхонь таких приладів 

до горючих матеріалів.  

Причини, загоряння освітлювальної апаратури: 

 Перегрів від електричного пробою, який може виникнути в разі: 

 зниження електроізоляційних якостей конструктивних елементів; 

 механічного зміщення струмопровідних елементів до взаємного зіткнення 

різними потенціалами; 



 послаблення контактного тиску та підвищення перехідного опору в 

місцях підімкнення проводів та джерел світла; 

 використання джерел світла завищеної потужності; 

 окиснення поверхонь, що контактують, і підвищення перехідного опору у 

місцях підімкнення джерел світла (ламп у цоколі, патроні, лампотримачі) 

до живильної напруги. 

 Перегрів в елементах пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп 

та ламп типу ДРЛ внаслідок: 

 електричного пробою конденсатора, що призводить до струмового 

пробою дроселя; 

 погіршення природного охолодження елементів конструкції освітлювача, 

зокрема дроселя, при сильному запиленні або неправильному 

встановленні; 

 «залипання» стартера, що спричиняє струмові перевантаження дроселя; 

 «залипання» стартера, яке спричиняє розплавлення електропроводів, 

перегрів цоколя лампи та лампотримача; 

 підвищеного розсіювання потужності у дроселі внаслідок послаблення 

кріплення магнітного осердя; 

 міжвиткового замикання у трансформаторі для безстартерних схем пуску 

та живлення. 

Основні причини виникнення загорянь електродвигунів, генераторів 

та трансформаторів: 

 Перегрів від коротких замикань в обмотках та на корпус, який виникає, 

коли має місце: 

 міжвитковий пробій ізоляції від старіння; 

 міжвитковий пробій в одній обмотці електроізоляції підвищеною 

напругою; 

 міжвитковий пробій ізоляції в місці виникнення мікротріщин при 

наявності заводського дефекту; 

 міжвитковий пробій ізоляції під впливом вологи або агресивного сере-

довища; 

 міжвитковий пробій електроізоляції, що виникає внаслідок впливу 

локального зовнішнього чи внутрішнього перегріву; 

 міжвитковий пробій ізоляції при механічному пошкодженні; 

 пробій ізоляції обмоток на корпус підвищеною напругою; 

 пробій ізоляції обмоток на корпус у разі її старіння; 

 пробій ізоляції обмоток на корпус від механічного пошкодження  

електроізоляції; 

 пробій ізоляції обмоток на корпус під впливом вологи чи агресивного 

середовища; 

 пробій ізоляції обмоток на корпус від зовнішнього чи внутрішнього 

перегріву. 

 Перегрів від струмового перевантаження, який може спостерігатися у таких 

випадках: 



 гальмування ротора у підшипниках від механічного спрацювання та 

відсутності змащення; 

 роботи трифазного електродвигуна на двох фазах;  

 роботи електродвигуна в разі зниженої живильної напруги при 

номінальному навантаженні на валу;  

 підвищеної напруги живлення; 

 тривалої безперервної роботи під максимальним навантаженням; 

 порушення охолодження; 

 завищення частоти реверсування електродвигунів; 

 порушення режиму пуску. 

 Перегрів від іскріння у контактних кільцях та колекторі, який можливий за 

умов: 

 забруднення, окиснення контактних кілець, колектора;  

 механічного спрацювання контактних кілець, колектора та щіток, що 

може призвести до послаблення контактного тиску; 

 механічного пошкодження контактних кілець, колектора та щіток; 

 порушення місць установлення струмознімальних елементів на колекторі; 

 перевантаження на валу (для електродвигунів);  

 струмового перевантаження в ланцюзі генератора. 

Причини загорянь у розподільних пристроях, електричних апаратах 

пуску, перемикання, керування та захисту: 

 Перегрів обмотки електромагніту при міжвитковому замиканні через 

пробій ізоляції внаслідок: 

 її старіння;  

 підвищеної напруги; 

 виникнення мікротріщин як виробничого дефекту; 

 механічного пошкодження в процесі експлуатації; 

 локального зовнішнього перегріву від контактів, що іскрять; 

 підвищеної вологості або агресивності середовища. 

 Перегрів від струмового перевантаження в обмотці електромагніту, коли 

має місце:  

 підвищена напруга живлення обмотки електромагніту; 

 підвищена частота (кількість) вмикань–вимикань; 

 періодичне недотягнення рухомої частини осердя до замикання магнітної 

системи при механічних пошкодженнях конструктивних пристроїв; 

 тривалий розімкнутий стан магнітної системи при вмиканні під напругою 

обмотки. 

 Перегрів конструктивних елементів внаслідок: 

 окиснення в місцях підімкнення струмопровідних провідників та 

елементів, що призводить до значного підвищення перехідного опору; 

 послаблення контактного тиску в місцях підімкнення струмопровідних 

елементів; 

 іскріння робочих контактів при спрацюванні контактних поверхонь; 



 іскріння робочих контактів при окисненні контактних поверхонь; 

 іскріння робочих контактів у разі перекосів контактних поверхонь, що 

призводить до підвищення контактного опору  в місцях контактування; 

 сильного іскріння нормальних робочих контактів при вилучених іскро-, 

дугогасниках; 

 іскріння в разі електричного пробою проводів на корпус. 

Причини загоряння від запобіжників: 

 нагрівання в місцях робочих контактів від зниження контактного тиску та 

зростання перехідного опору; 

 нагрівання у місцях робочих контактів від окиснення; 

 розбризкування частинок розплавленого металу плавкої вставки при 

руйнуванні корпусу запобіжника, викликаному застосуванням нестан-

дартних плавких уставок («жучків»); 

 розбризкування частинок розплавленого металу нестандартних відкритих 

плавких уставок. 

Значна кількість пожеж від теплового прояву електричного струму 

трапляється внаслідок використання саморобних електронагрівальних приладів, 

застосування «жучків», недотримання безпечних відстаней, експлуатації 

несправного електроустаткування, неправильного вибору його виконання 

(ступеня захисту) залежно від класів зон. 
 

2. УТРИМАННЯ  ЕВАКУАЦІЙНИХ  ШЛЯХІВ  І ВИХОДІВ 

Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не 

захаращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час 

евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд. 

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їх 

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 у 

приміщеннях мають бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток 

та інших шляхів евакуації відповідно до будівельних норм. 

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно 

розміщувати (дозволяється перебування) не більше 50 осіб. 

Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з 

будівель (приміщень). 

Допускається улаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у 

разі одночасного перебування в ньому не більше 15 осіб, 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 малонебез-



печними щодо токсичності продуктів горіння,  а також  мати помірну димоутво-

рюючу здатність (за ГОСТ 12.1.044-89). 

На сходових маршах і площадках мають бути справні огорожі з 

поручнями, котрі не повинні зменшувати встановлену будівельними нормами 

ширину сходових маршів і площадок. 

У сходових клітках (за винятком незадимлюваних) дозволяється 

встановлювати прилади опалення, у тому числі на висоті 2,2 м від поверхні 

проступів та сходових площадок, сміттєпроводи, поверхові сумісні 

електрощити, поштові скриньки та пожежні крани за умови, що це обладнання 

не зменшує нормативної ширини проходу сходовими площадками та маршами. 

У незадимлюваних сходових клітках допускається встановлювати лише 

прилади опалення. 

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, мають 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 м2), а також в 

інших випадках, зазначених у нормативних документах, евакуаційні виходи 

повинні бути позначені світловими покажчиками з написом «Вихід» білого 

кольору на зеленому фоні, приєднаними до джерела живлення евакуаційного 

(аварійного) освітлення, або такими, що перемикаються на нього автоматично у 

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 вимкнення 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: 

 улаштовувати 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 вог-

нестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель, а також сходів та 

сходових площадок; 

 розташовувати у тамбурах виходів, за винятком квартир та ін-

дивідуальних 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; 

 улаштовувати 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; 

 улаштовувати у 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 тощо; 

 встановлювати телекамери в проходах таким чином, щоб вони 

перешкоджали евакуації людей; 

 робити засклення або закладання жалюзі і отворів повітряних зон у 

незадимлюваних сходових клітках; 

 знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і 

сходових кліток; 

 заміняти армоване скло на звичайне у дверях та фрамугах всупереч 

передбаченому за проектом; 

 знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, 

холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому 

положенні; 

 зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових 

кліток або закладати їх; 

 розвішувати у сходових клітках на стінах стенди, панно тощо. 
 

3. ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД 

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених 

пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до 

чинного законодавства державною пожежною охороною в порядку, встановлю-

ваному Кабінетом Міністрів України. 



Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господ-

дарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, органів 

державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального 

самоврядування. 

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, 

технічного переоснащення, будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів 

іноземних фірм та спільних підприємств регулюється чинним законодавством 

або умовами, передбаченими договорами сторін, якщо вони не суперечать 

чинному законодавству. 

На об'єктах приватної власності органи державного пожежного нагляду 

контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення 

питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних 

осіб і громадян. 

Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них 

завдань: 

  розробляють з участю заінтересованих міністерств та інших центральних 

органів державної виконавчої влади і затверджують загальнодержавні правила 

пожежної безпеки, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ, 

організацій та громадян; 

  погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, 

технічних умов та інших нормативно-технічних документів, що стосуються 

забезпечення пожежної безпеки, а також проектні рішення, на які не встановлено 

норми і правила; 

  встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій 

та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, що діють на 

підприємстві, в установі та організації, розробляють типові документи з цих 

питань; 

  здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з 

питань пожежної безпеки керівниками центральних органів державної 

виконавчої влади, структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, 

місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та 

регіонального самоврядування, керівниками та іншими посадовими особами 

підприємств, установ та організацій, а також громадянами; 

  проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за 

повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушеннями 

правил пожежної безпеки. 

Посадові особи органів державного пожежного нагляду є державними 

інспекторами з пожежного нагляду. 

Державні інспектори з пожежного нагляду мають право: 

 проводити в будь-який час у присутності власника чи його представника 

пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств, установ, організацій, 

будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів незалежно від форм 

власності, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали та 

інформацію; 



 давати (надсилати) керівникам центральних органів державної виконавчої 

влади, структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів 

державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, 

керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ та організацій, а 

також громадянам обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про 

усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки. 

У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення 

пожежі або перешкоджає її гасінню та квакуації людей, а також у випадках випуску 

пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з 

відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти 

чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, 

агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень, опалювальних 

приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт, 

випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів 

протипожежного захисту, дію виданих дозволів на право проведення робіт; 

 здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передба-

чених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), 

будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, 

капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів. У разі 

виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, 

зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції про 

припинення фінансування цих робіт; 

 притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших 

працівників підприємств, установ, організацій та громадян, винних у порушенні 

встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів, 

постанов органів державного пожежного нагляду, використанні пожежної 

техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; 

 застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та організацій за 

порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, 

невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного 

пожежного нагляду. 
 

4. ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ 

Первинні засоби пожежогасіння призначені для гасіння пожеж у початковій 

стадії їх розвитку силами персоналу підприємства до прибуття штатних 

підрозділів пожежної охорони, а також –.ліквідації невеликих осередків пожеж. 

Вони є у всіх виробничих приміщеннях, цехах, складах, лабораторіях, 

майстернях і передаються під охоронну відповідальність безпосередньо 

керівникам цих об’єктів або іншим посадовим особам з числа інженерно-

технічних працівників. 

До первинних засобів гасіння пожежі належать вогнегасники, як ручні так 

і пересувні, бочки з водою, відра, сокири, багри, лопати, ящики з піском, 

азбестові полотна, повстяні мати, шерстяні ковдри, ломи, пилки тощо. 

На промислових підприємствах застосовуються в основному пінні, 

рідинні, вуглекислотні, вуглекислотно-брометилові, аерозольні та порошкові 



вогнегасники. 

При правильній експлуатації, належному технічному обслуговуванні та 

кваліфікованому застосуванні вогнегасники є ефективним первинним засобом 

гасіння пожеж. Користування поданими відомостями допоможе підвищити 

рівень пожежної безпеки об’єктів, і, тим самим, зменшити матеріальні збитки 

та людські жертви. Вогнегасники застосовують для ліквідації пожеж на 

початковій стадії їх розвитку.  

Будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки повинні бути 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з 

піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного 

полотна, грубововняної тканини, повсті, пожежними відрами, совковими 

лопатами, пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які 

використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії 

розвитку. 

Норми належності первинних засобів пожежогасіння для конкретних об’є-

ктів повинні встановлюватися нормами технологічного проектування та 

галузевими правилами пожежної безпеки з урахуванням рекомендацій, 

викладених вище.  

Для зазначення місця розміщення первинних засобів пожежогасіння слід 

встановлювати вказівні знаки згідно з чинними державними стандартами. 

Знаки повинні бути розміщені на видних місцях на висоті стандартами. Знаки 

повинні бути розміщені на видних місцях на висоті 2–2,5 м від рівня підлоги як 

всередині, так і поза приміщеннями (за потреби). 

Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складсь-

ких, допоміжних приміщеннях, будівлях, спорудах, а також на території 

підприємств, як правило, слід встановлюватися спеціальні пожежні щити 

(стенди). 

Пожежний інвентар повинен мати червоно-біле пофарбування і відповідні 

написи. Пожежний інструмент фарбується у чорний колір. На пожежних щитах 

(стендах) необхідно вказувати їх порядкові номери та номер телефону для 

виклику пожежної охорони. Порядковий номер пожежного щита вказують після 

літерного індексу «ПШ». 

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. 

Немеханізований пожежний ручний інструмент, розміщуваний на об’єкті у 

складі комплектації пожежних щитів (стендів), підлягає періодичному 

обслуговуванню, яке включає такі операції: 

  очищення від пилу, бруду та слідів корозії; 

  відновлення пофарбування з урахуванням вимог стандартів; 



  випрямлення ломів та суцільнометалевих гаків для виключення 

залишкових деформацій після використання; 

  відновлення потрібних кутів загострювання інструмента з дотриманням 

вимог стандартів. 

Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях 

(коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо), а також у пожежонебез-

печних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому 

необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих сонячних променів і 

безпосередньої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних та 

нагрівальних приладів. 

Пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установ-

лення не повинні створювати перешкоди під час евакуації. 

Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом: 

 навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від 

рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, 

достатній для її повного відчинення; 

 встановлювання в пожежні шафи поруч з пожежними кранами, у 

спеціальні тумби або на пожежні щити (стенди). 

Навішування вогнегасників на кронштейни, розміщення їх у тумбах або 

пожежних шафах мають забезпечувати можливість прочитування маркувальних 

написів на корпусі. 

Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників повинні 

здійснюватися відповідно до паспортів заводів-виготовлювачів, а також 

затвердженими у встановленому порядку регламентами технічного 

обслуговування. 

Вогнегасники, допущені до введення в експлуатацію, повинні мати: 

 облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою 

нумерації; 

 пломби на пристроях ручного пуску; 

 бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне 

пофарбування згідно з державними стандартами. 

Зарядження й перезарядження вогнегасників усіх типів повинні викону-

ватися відповідно до інструкції з експлуатації. Газові та закачні вогнегасники, в 

яких маса вогнегасного заряду або тиск середовища менше або більше 

номінальних значень на 5% (за температури 20±2oС), підлягають дозарядженню 

(перезарядженню). 

Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами 

необхідно негайно направляти на перезарядження або перевірку. Вогнегасники, 

відправлені з об’єкта на перезарядження, повинні бути замінені відповідною 

кількістю заряджених вогнегасників. 

Вогнегасники, встановлені за межами приміщень або в неопалюваних 

приміщеннях та не призначені для експлуатації за мінусових температур, 

повинні зніматися на холодний період. У таких випадках на пожежних щитах та 

стендах має вміщуватися інформація про місце розташування найближчого 

вогнегасника. 



Відповідальність за своєчасне і повне оснащення об’єктів вогнегасниками 

та іншими засобами пожежогасіння, забезпечення їх технічного 

обслуговування, навчання працівників правил користування вогнегасниками 

несуть власники цих об’єктів (або орендарі згідно з договором оренди). 

Успішне гасіння пожежі пов’язане з правильним вибором типу й виду 

вогнегасника. 

Класифікація пожеж дає змогу обрати необхідний вогнегасник, тому що в 

кожен клас об’єднано пожежі, пов’язані з горінням речовин, що мають подібні 

характеристики. Для успішної боротьби з пожежами та з метою запобігання 

використанню непризначеного або неефективного для гасіння даного класу 

пожежі вогнегасника необхідне знання цих класів, тому що їх символи вказано 

на корпусах вогнегасників. 

 

5. ОСНАЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПЕРВИННИМИ ЗАСОБАМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ 

До первинних засобів пожежогасіння належать: вогнегасники, пожежний 

інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубо-вовняної 

тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові 

лопати) та пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо). 

Для визначення видів та кількості первинних засобів пожежогасіння слід 

враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, 

їх взаємодію з вогнегасними речовинами, а також розміри площ виробничих 

приміщень, відкритих майданчиків та установок. 

Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння відповідно до ГОСТ 

12.4.009-83 повинні мати місткість не менше 0,2 м3 і бути укомплектовані 

пожежним відром місткістю не менше 0,008 м3. 

Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об’єкта з розрахунку 

один щит (стенд) на площу 5000 м2. 

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 2х2 м – 1 шт., гаки – 3 шт., 

лопати – 2 шт., ломи – 2 шт., сокири – 2 шт. 

Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м3 та бути 

укомплектованими совковою лопатою. 

Вмістилища для піску, що є елементом конструкції пожежного стенду, 

повинні бути місткістю не менше 0,1 м3. Конструкція ящика (вмістилища) 

повинна забезпечувати зручність діставання піску та виключати попадання 

опадів. 

Будівлі та споруди, які зводяться та реконструюються, мають бути 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння з розрахунку: 

 на 200 м2 площі підлоги – один вогнегасник (якщо площа поверху 

менша 200 м2 – два вогнегасники на поверх), бочка з водою, ящик з піском; 

 на кожні 20 м довжини риштування (на поверхах) – один вогнегасник 

(але не менше двох на поверсі), а на кожні 100 м довжини риштування – бочка з 

водою; 



 на 200 м2 площі покриття з горючим утеплювачем або горючими 

покрівлями – один вогнегасник, бочка з водою, ящик з піском; 

 на кожну люльку агрегату для будівництва градирень – по два 

вогнегасники; 

 у місці встановлення теплогенераторів, калориферів – два вогнегасники 

та ящик з піском на кожний агрегат. 

У вищезазначених місцях слід застосовувати вогнегасники пінні чи водяні 

місткістю 10 л або порошкові місткістю не менше 5 л. Місткість бочок з водою 

та ящиків з піском, а також їх укомплектованість інвентарем (відрами, 

лопатами) – має відповідати вимогам пунктів 6 та 8 цього додатка. 

На території будівництва в місцях розташування тимчасових будівель, 

складів, майстерень встановлюються пожежні щити (стенди) та бочки з водою. 

Для гасіння великих площ горіння, коли застосування ручних та 

пересувних вогнегасників є недостатнім, на об’єкті мають бути передбачені 

додатково ефективні засоби пожежогасіння. 

Коли від пожежі захищаються приміщення з ЕОМ, телефонних станцій, 

музеїв, архівів тощо, слід враховувати специфіку вогнегасних речовин у 

вогнегасниках, які призводять під час гасіння до псування обладнання. Ці 

приміщення рекомендується оснащувати вуглекислотними вогнегасниками з 

урахуванням гранично допустимої концентрації вогнегасної речовини. 

Відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегас-

ника не повинна перевищувати 20 м для громадських будівель та споруд; 30 м – 

для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 40 м – для приміщень 

категорій В, Г; 70 м – для приміщень категорії Д. 

Окремі пожежонебезпечні виробничі установки (фарбувальні камери, 

загартовувальні ванни, випробувальні стенди, установки для миття та 

знежирювання деталей, сушильні камери тощо) обладнуються не менше ніж 

двома вогнегасниками кожна або однією стандартною установкою 

пожежогасіння. 

Приміщення, обладнані автоматичними стаціонарними установками 

пожежогасіння, забезпечуються вогнегасниками на 50%, виходячи з їх 

розрахункової кількості. 
 

6. ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Система протипожежного водопостачання – це комплекс інженерних 

водопровідних пристроїв та споруд, призначених для забору води з 

вододжерела, її транспортування, зберігання запасів та подавання до місця 

пожежі.  

Систему протипожежного водопостачання поділяють на дві частини: 

внутрішню (всередині будівель) та зовнішню (ззовні будівель). Протипожежний 

водопровід (зовнішній та внутрішній) є одним з найбільш важливих елементів 

системи протипожежного водопостачання.  

Внутрішні водопроводи являють собою сукупність трубопроводів та 

пристроїв, які забезпечують постачання води із зовнішньої мережі та її 

подавання до місця відбору води для гасіння пожеж, що можуть виникнути в 



будівлі. Необхідність улаштування внутрішнього протипожежного 

водопроводу, кількість уводів у будівлю, витрати води на внутрішнє 

пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів визначаються, 

виходячи з вимог чинних будівельних норм відповідно до кожного конкретного 

об’єкта. 

До зовнішнього водопроводу належать усі пристрої та споруди для забору, 

очищення, зберігання та розподілу води мережею до вводу в будівлю. 

Для відбору води із зовнішнього водопроводу на ньому встановлюють 

пожежні гідранти. Встановлення гідрантів здійснюється на відстані не більше 

2,5 м від краю проїжджої частини дороги та не менше 5 м від стін будівель та 

споруд, щоб забезпечити безперешкодний під’їзд пожежних автомобілів. 

Протипожежні водопроводи бувають низького або високого тиску. У 

водопроводах низького тиску мінімальний вільний напір води на рівні землі 

повинен бути 10 м (100 кПа), а необхідний напір у стволах для пожежогасіння 

створюється насосами пожежних автомобілів, мотопомп, що встановлюються 

на гідранти. 

У водопроводах високого тиску вода до місця пожежі подається по рукавних 

лініях безпосередньо від гідрантів під напором від стаціонарних пожежних 

насосів, встановлених у приміщенні насосної станції. Такі насоси працюють 

постійно або вмикаються під час пожежі. 

Відповідальність за технічний стан пожежних гідрантів, встановлених на 

мережі водопроводу населених пунктів, несуть відповідні служби (організації, 

установи), які відають цими мережами водо проводу, а на території 

підприємств – їх власники або орендарі (згідно з договором оренди).  

Пожежний кран – комплект пристроїв, який складається із клапана 

(вентиля), що встановлюється на пожежному трубопроводі і обладнаного 

пожежною з’єднувальною головкою, а також пожежного рукава з ручним 

стволом. 

Пожежні крани розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають 

отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального 

огляду їх без розкривання. 

Спосіб установлення пожежного крана повинен забезпечувати зручність 

повертання вентиля та приєднання рукава. Напрямок осі вихідного отвору 

патрубка пожежного крана повинен виключати різкий залом пожежного рукава 

у місці його приєднання. 
 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

Для забезпечення організованого руху людей в умовах змушеної евакуації 

розробляють план евакуації в основному для громадських будинків. 

План евакуації складається з двох частин: текстової (інструкції) та 

графічної. В інструкції подаються обов'язки осіб, які здійснюють евакуацію, 

порядок виконання обов'язків. В графічній частині показані маршрут руху та 

відповідні пояснення до них. 



Виходячи з конкретних маршрутів руху, комісія призначає відповідальних 

з безпечної евакуації людей, повідомлення про пожежу та зустріч пожежної 

команди, а також з евакуації майна та гасіння пожежі первинними засобами. 

План евакуації затверджує керівник і оголошує наказ по установі про вступ 

його в дію. Потім призначають термін вивчення і практичного опрацювання 

цього плану із співробітниками установи. Вивчення плану полягає у загальному 

ознайомленні з ним, вивчення особами, відповідальними за евакуацію, їх 

обов'язків, порядку виконання цих обов'язків, практичних навичок на умовній 

пожежі. 

План евакуації складається в двох примірниках: один з них вивішують в 

приміщенні, інший зберігають у справі.  

Керівник установи зобов'язаний зі зміною обставин своєчасно вносити 

корективи в план евакуації, замінюючи працівників, які звільнилися з установи, 

новими. При коректуванні плану керівник повинен ознайомити новоприбулих 

співробітників з їх, обов'язками згідно з планом евакуації під розписку.  

Правила пожежної безпеки у навчальних та наукових закладах 

1. В навчальних класах та кабінетах слід розміщувати лише необхідні для 

забезпечення навчально-виховного процесу меблі, прилади, моделі, речі, 

приладдя тощо, які повинні зберігатися у шафах, на стелажах або на 

стаціонарно встановлених стояках. 

Зберігання фільмокопій, діапозитивів, слайдів, магнітних стрічок тощо 

повинно здійснюватися в обмежених кількостях, лише для забезпечення 

навчального процесу відповідно до затверджених програм і в приміщеннях 

лаборантських (препараторських) при відповідних навчальних кабінетах. 

Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та 

матеріали повинні бути прибрані з навчальних класів, кабінетів, майстерень у 

спеціально виділені і обладнані приміщення. 

2. Кількість парт (столів) в навчальних класах та кабінетах не повинна 

перевищувати граничну нормативну наповнюваність класних груп, встановлю-

вану Міністерством освіти України, а також показників, установлених чинними 

нормами проектування навчальних закладів. 

3. У багатоповерхових будівлях шкіл, шкіл-інтернатів класи дітей 

молодшого віку слід розміщувати на нижчих поверхах з урахуванням вимог 

будівельних норм.  

4. У навчальних закладах забороняється використання побутових електро-

кип'ятильників, прасок та інших електронагрівальних пристроїв за межами 

спеціально відведених і обладнаних приміщень. Не дозволяється розміщення в 

будівлях діючих навчальних закладів вибухопожежонебезпечних, 

пожежонебезпечних приміщень та складів, у тому числі на основі оренди. 

5. Співробітники навчальних закладів та наукових установ зобов'язані 

знати пожежну небезпеку застосовуваних хімічних речовин і матеріалів, засоби 

їх гасіння дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними. 

6. У лабораторіях, де застосовуються ЛЗР, ГР та гази, необхідно 

передбачати централізоване постачання й роздачу їх на робочі місця й 

застосуванням закритої безпечної тари. На робочих місцях кількість цих 



речовин не повинна перевищувати змінну потребу. Змінна кількість ЛЗР та ГР 

повинна зберігатися в металевих ящиках або шафах. 

7. Усі роботи, пов'язані з можливістю виділення токсичних або 

пожежовибу-хонебезпечних парів та газів, повинні проводитися лише у 

витяжних шафах, коли працює вентиляція. 

Користуватися витяжними шафами з розбитим склом або несправною, 

вентиляцією, а також якщо в них є речовини, матеріали та устаткування, що не 

мають відношення до виконуваних операцій, забороняється. 

8. Витяжні шафи, у яких проводяться такі роботи, повинні мати верхні та 

нижні відсоси, а також бортики, котрі запобігають стіканню рідини на підлогу.  

9. Відпрацьовані ЛЗР та ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яку 

наприкінці робочого дня видаляють з приміщення для регенерації або 

утилізації. 

10. Посудини, в яких проводилися роботи з ЛЗР та ГР, після закінчення 

досліджень повинні негайно промиватися пожежобезпечними розчинами. 

11. По закінченні роботи у фотолабораторіях, приміщеннях із рентгенівсь-

кими установками проявлені плівки треба здавати на зберігання до архіву. У 

невеликих кількостях (не більше 10 кг) дозволяється їх зберігання у 

вогнетривкій шафі на робочому місці. 

12. Проведення робіт на дослідних установках, де застосовуються пожежо-

вибухонебезпечні речовини і матеріали, допускається лише після прийняття їх 

в експлуатацію спеціальною комісією, призначеною наказом по установі. 

Комісія повинна підготувати висновок (акт) про можливість використання 

таких установок у даному приміщенні. 

Пожежна сигналізація. Надійним і швидким засобом повідомлення про 

пожежу є електрична пожежна сигналізація автоматичної або ручної дії. Ручні 

сповісники встановлюються поза межами приміщень на відстані 150 м, всередині 

приміщень на відстані 50 м один від одного.  
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              Про затвердження Правил охорони праці 

для працівників театрів і концертних залів 

Відповідно до Закону України “Про охорону праці”  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів 

(далі — Правила), що додаються. 

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території 

України, “Правила техники безопасности для театров и концертных залов”, затверджені 

наказом Мінкультури СРСР від 23.05.79. 

3. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній 

сфері Ткачову В.С. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення 

Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони 

праці та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду. 

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. 

забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови 

Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П. 
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                             ПРАВИЛА 

              охорони праці для працівників театрів 

                        і концертних залів 

 

 

                      I. Загальні положення 

 

1. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів (далі — Правила) 

поширюються на заклади, установи, організації театрів і концертних залів (далі — заклади 

культури), які експлуатуються, будуються, проектуються незалежно від форм власності й 

відомчого підпорядкування. 

Правила обов’язкові для виконання посадовими особами та іншими працівниками в 

межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків. 

2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників проводяться згідно з 

Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, НПАОП 0.00-

4.12-05 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05). 

3. В закладах культури створюються служби охорони праці згідно з Типовим 

положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці 

України від 15.11.2004 N 255, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 

1526/10125, НПАОП 0.00-4.21-04 (далі — НПАОП 0.00-4.21-04). 

4. Нещасні випадки в закладах культури розслідуються відповідно до Порядку 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 

(НПАОП 0.00-6.02-04). 

5. В закладах культури слід дотримуватись єдиного порядку організації та проведення 

попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) 

медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, на 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 відповідно до Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 

21.05.2007 N 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113. 

II. Визначення термінів 

Авансцена — передня частина сценічного майданчика (між рампою і завісою). 

Ар’єрсцена — задня частина сцени, розташована за основним планшетом сцени. 

Арена — ігровий майданчик, що знаходиться в загальному об’ємі залу для глядачів. 

Кармани — приміщення для зберігання й монтування декорацій поточного спектаклю, 

що з’єднуються прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени. 

Колосниковий настил — перекриття над ігровим майданчиком сцени з ар’єрсценою, 

яке виготовлене у вигляді спеціальних дерев’яних решіток. 

Надколосниковий простір — простір, що знаходиться над колосниковим настилом. 

Планшет сцени — спеціальна підлога ігрового майданчика основної частини сцени. 

Постановочне освітлення — освітлення, призначене для світлового оформлення 

театральних постановок, концертів, естрадних та циркових вистав. 

Сцена — спеціально обладнана частина будинку, призначена для показу спектаклів 

різних жанрів. Залежно від розміщення ігрового простору та обладнання сцена буває таких 

типів: глибинна колосникова, панорамна, трьохпортальна, кільцева, центральна дисперсна, 

сцена, що трансформується, а також різні поєднання цих різновидів. До складу традиційної 



глибинної колосникової сцени входять: основна ігрова частина (планшет сцени), що 

сполучається з залом для глядачів портальним прорізом, авансцена, ар’єрсцена (в окремих 

випадках), бічні кармани, об’єднані прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени, 

а також трюм, колосниковий і надколосниковий простори. 

Сценічний підйом — механізм, що призначений для підйому та спускання декорацій, 

софітів, завіс та іншого сценічного обладнання. 

Трюм — приміщення для нижньої механізації сцени, що знаходиться під планшетом 

сцени. Трюми можуть бути одноярусними і багатоярусними. 

Естрада — частина залу для глядачів, призначена для естрадних і концертних виступів. 

Естрада може бути відокремлена від залу для глядачів портальною стіною з відкритим 

прорізом або знаходитися в загальному об’ємі з залом для глядачів. 

III. Вимоги безпечного використання території, виробничих і допоміжних будівель та 

приміщень 

1. Загальні положення 

1.1. Планування, забудова, благоустрій території здійснюються відповідно до вимог 

“Планування та забудова міських та сільських поселень” ДБН В.1.1-12:2006, “Вулиці та 

дороги населених пунктів” ДБН В.2.3-5-2001, “Громадські будинки та споруди. Основні 

положення” ДБН В.2.2-9-99. 

Утримання виробничих і допоміжних будівель та приміщень слід здійснювати з 

дотриманням вимог “Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги” 

ДСТУ 3273-95, “Пожежна безпека об’єктів будівництва” ДБН В.1.1-7-2002, “Пожежна 

автоматика будинків і споруд” ДБН В.2.5-13-98, “Пожарная безопасность. Общие 

требования” ГОСТ 12.1.004-91, “Административные и бытовые здания” СНиП 2.09.04-87, 

“Складские здания” СНиП 2.09.01-85. 

1.2. Освітлення території закладів культури, виробничих і допоміжних будівель та 

приміщень потрібно забезпечувати відповідно до вимог Державних будівельних норм 

“Природне і штучне освітлення”, затверджених наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 N 168 (ДБН 

В.2.5-28-2006) 

Для захисту працівників від надмірної інсоляції за природного освітлення слід 

використовувати сонцезахисні жалюзі, штори тощо. 

2. Вимоги безпечного використання території 

2.1. Територію закладів культури необхідно облаштовувати відповідно до чинних 

вимог нормативно-правових актів. 

2.2. Під’їзди та проїзди на території закладів культури облаштовуються таким чином, 

щоб була можливість доставляти декорації спеціальним автотранспортом. 

2.3. Дахи будинків закладів культури в зимовий час необхідно очищати від снігу (за 

винятком дахів з м’якою стріхою за нульового ухилу). Карнизи будинків, особливо з боку 

підходу глядачів, необхідно очищати від ожеледі і бурульок. 

Роботи з очищення даху від снігу, підвісок світлового оформлення будинку необхідно 

проводити відповідно до Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, 

затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 N 62, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за N 573/13840. 

2.4. Територію господарського подвір’я закладів культури необхідно облаштовувати 

відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів. Подвір’я повинно бути 

заасфальтоване і освітлюватися у вечірній та нічний час. 

2.5. Декорації, інші матеріали повинні зберігатися в спеціальних складах під навісами 

або на спеціально відведених майданчиках, обумовлених в інструкціях закладів культури. Не 

дозволяється захаращувати проїзди та підходи до декорацій й інших матеріалів. 



2.6. Приміщення складів, розташованих на території господарського подвір’я для 

збереження декорацій, іншого театрального, концертного майна та матеріалів, повинні 

облаштовуватись з урахуванням вимог пожежної безпеки і цих Правил. 

2.7. Не дозволяється влаштовувати майданчики для відкритого зберігання декорацій, 

іншого театрального, концертного майна та матеріалів у місцях розташування оглядових 

колодязів, підземних комунікацій. 

2.8. Матеріал, необхідний для виготовлення декорацій, може зберігатися на території 

подвір’я з дотриманням таких вимог: 

труби сталеві великих діаметрів — у штабелях висотою до 1,5 м з прокладками та 

кінцевими упорами; дрібних діаметрів — на стелажах висотою до 1,5 м; 

пиломатеріали — у штабелях, висота яких складає при рядовій укладці не більше 

половини їх ширини, а при укладці в клітки — не більше ширини штабеля. 

2.9. Для розбирання штабелів висотою більше 1,5 м необхідно користуватися 

підмостками. 

2.10. Балони зі стисненими газами зберігаються відповідно до вимог чинних 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

2.11. На території подвір’я повинні бути джерела протипожежного водопостачання 

(пожежні гідранти, резервуари тощо) і телефонний зв’язок з приміщенням адміністрації. 

3. Вимоги безпечного використання будівель і приміщень 

3.1. Виробничі будівлі і споруди експлуатуються відповідно до вимог Положення про 

безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом 

Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 N 32/288, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за N 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-

98). 

3.2. У приміщеннях необхідно передбачити можливість вологого очищення поверхонь 

комунікацій, опалювальних приладів та щоденно проводити вологе прибирання. 

3.3. Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях (батареї опалення, 

водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном тощо), мають бути надійно 

захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику до них. 

3.4. Приміщення закладів культури повинні бути облаштовані системами пожежної 

сигналізації та автоматичними установками пожежогасіння відповідно до вимог Переліку 

однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними 

установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом МНС України 

від 22.08.2005 N 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за N 

990/11270 (НАПБ Б.06.004-2005), ДБН “Інженерне обладнання будівель і споруд. Пожежна 

автоматика будівель і споруд”, затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 N 247 

(далі — ДБН В.2.5-13-98), та вогнегасниками відповідно до вимог Правил пожежної безпеки 

в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004), 

Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом МНС України від 02.04.2004 

N 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153 (НАПБ 

Б.03.001-2004). 

3.5. Зали для глядачів у закладах культури повинні бути комфортними та безпечними 

для перебування в них глядачів. Евакуаційні проходи повинні забезпечувати безперешкодну 

евакуацію глядачів у випадку пожежної або іншої небезпеки. 

3.6. Для захисту працівників від надмірної інсоляції за природного освітлення слід 

використовувати сонцезахисні жалюзі, штори тощо. 

3.7. Двері залу для глядачів повинні бути двостулковими при ширині не менше 1,2 м та 

відчинятися в бік виходу із залу. У ложах допускаються одностулкові двері шириною не 

менше 0,8 м. 



3.8. Підлога залу для глядачів повинна бути рівною і без вибоїн. При входах до залу із 

суміжних приміщень з іншим рівнем підлоги в проході необхідно улаштовувати пандуси з 

ухилом не більше 1:7. 

3.9. Драпування на дверях залу для глядачів, лож і всіх приміщень для глядачів 

підвішується на спеціальних пристроях так, щоб вони не заважали проходу й виходу 

глядачів. Кріплення штанг, кронштейнів, карнизів для підвішування штор повинно бути 

міцним і регулярно перевірятися. 

3.10. Зали для глядачів повинні мати припливно-витяжну вентиляцію або систему 

кондиціювання повітря, встановлені згідно з вимогами Санітарних норм мікроклімату 

виробничих приміщень, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря 

України від 01.12.99 N 42 (ДСН 3.3.6.042-99). 

3.11. Режим роботи систем вентиляції повинен забезпечувати комфортне перебування 

глядачів під час спектаклю або концерту. 

3.12. У залі для глядачів щодня необхідно проводити вологе прибирання. У разі двох і 

більше спектаклів, концертів у день — обов’язково після кожного. М’які меблі, драпування, 

килими, доріжки і м’яку оббивку бар’єрів необхідно очищати від пилу пилососами не рідше 

одного разу на тиждень. 

3.13. Зали для глядачів, у разі відсутності централізованого пиловидалення, повинні 

обладнуватися штепсельними розетками для підключення електричних пилососів. 

3.14. Підлога усіх приміщень повинна бути рівною, без вибоїн, без порогів у дверних 

прорізах. 

3.15. Килимові доріжки повинні міцно прикріплюватися до підлоги, а на сходах 

кріпитися килимотримачами та відповідати вимогам пожежної безпеки за показниками 

токсичності, димоутворення та поширення полум’я. 

3.16. Не дозволяється встановлювати додаткові приставні стільці у проходах залу для 

глядачів. 

3.17. Усі види реклами, портрети акторів, електроапаратура для підсвічування й інші 

предмети повинні бути надійно підвішені і закріплені. 

3.18. Засклені прорізи в зовнішніх або внутрішніх стінах, що починаються від підлоги, 

огороджуються декоративними гратами або спеціальними поручнями на висоті 0,8 м від 

підлоги. 

3.19. Прибирання підлоги вестибюля, гардероба, особливо у весняний та осінній 

періоди року, після проходу глядачів до залу повинно бути вологим. Прибирання у фойє, 

кулуарах необхідно робити щодня, а у разі двох і більше спектаклів, концертів у день — 

після кожного. 

3.20. Приміщення для глядачів повинні обставлятися урнами, залитими на 1/3 водою. 

3.21. Будівлі і споруди в процесі їх експлуатації слід обстежувати згідно з Правилами 

обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, 

затвердженими наказом Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 

N 32/288, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за N 423/2863 (НПАОП 

45.2-1.01-98). 

4. Вимоги безпечного використання допоміжних приміщень 

4.1. Вбиральні для артистів розташовуються поблизу сцени, естради і облаштовуються 

відповідно до вимог “Административные и бытовые здания” СНиП 2.09.04-87. 

4.2. Підлоги у вбиральнях для артистів покриваються паркетом, лінолеумом, 

пластиком, килимами з коротким ворсом. 

4.3. Стіни вбиралень для артистів повинні фарбуватися у світлі нейтральні кольори 

матовою фарбою. 

4.4. Килими, доріжки, підстілки, чохли, штори щорічно підлягають хімічному чищенню 

та обов’язковому щотижневому очищенню від пилу електропилососом. 



4.5. У вбиральнях для артистів проводиться вологе прибирання щодня перед 

репетицією й спектаклем. 

4.6. У будинках, що знаходяться в південних районах, віконні прорізи вбиралень для 

артистів необхідно обладнувати захистом від інсоляції у вигляді тентів або жалюзійних 

ґратів. 

4.7. На рівні планшета сцени необхідно облаштовувати кімнату відпочинку для 

артистів, які очікують вихід на сцену, зі спеціальними кріслами для відпочинку. 

4.8. Підлога репетиційного залу для балету облаштовується відповідно до вимог ДБН 

В.2.2-9-99. 

4.9. При репетиційних залах для балету, розташованих далеко від вбиралень для 

артистів, необхідно мати окремі приміщення для переодягнення чоловіків і жінок з 

індивідуальними шафами відповідно до кількості артистів, одночасно зайнятих у репетиції. 

4.10. Необхідно дотримуватися такого режиму прибирання репетиційних залів: 

вологе прибирання — після кожної репетиції або один раз на добу; 

миття підлоги — у міру забруднення або два рази на тиждень; 

генеральне прибирання — один раз на місяць (протирання вікон, зняття пилу зі стін, 

стель тощо). 

4.11. Туалетні та вбиральні у сценічній частині розташовуються одна над одною, але не 

рідше ніж через один поверх. 

4.12. Вимоги до обладнання туалетів і вбиралень у сценічній частині аналогічні 

вимогам до обладнання туалетів і вбиралень у частині для глядачів. 

4.13. Кімнати для особистої гігієни жінок необхідно розташовувати суміжно з 

жіночими вбиральнями із загальним тамбуром, а також облаштовувати додатково тамбур 

перед входом у кімнату для особистої гігієни жінок. 

4.14. Душові розміщують поблизу артистичних убиралень і виробничих приміщень. 

Біля душових передбачають місця для переодягання, обладнані лавками, вішалками для 

рушників і одягу. 

4.15. Прибирання душової проводять після кожної репетиції, спектаклю, концерту. 

4.16. Службові буфети повинні забезпечувати працівників як у денний, так і у вечірній 

час (під час спектаклю, концерту) гарячою їжею, яка доставляється в готовому вигляді з 

їдальні або ресторану. 

4.17. Службові буфети повинні мати приміщення торгового залу, мийної, тарної та 

комори для продуктів. 

Приміщення мийної тарної та комори при буфеті вище першого поверху повинні бути 

зручно пов’язані з одними зі сходів будинку, а при розміщенні вище третього поверху 

необхідно мати вантажний підйомник. 

4.18. Чергові костюмерні та гримерно-перукарські кімнати повинні розміщуватися 

поблизу вбиралень для артистів і мати окремі приміщення для чоловіків і жінок. 

Допускається в театрах та концертних залах чоловічу і жіночу гримерно-перукарські 

кімнати розміщувати в загальному приміщенні. 

4.19. Гримерно-перукарські кімнати облаштовуються гримерними столиками, 

умивальниками з підводом холодної та гарячої води, підіймально-поворотними кріслами, 

робочими столами, шафами для зберігання перук і гриму, стільцями. Гримерні столики 

облаштовують місцевим освітленням. 

4.20. Апаратна з мікшерським пультом облаштовується відповідно до вимог Державних 

будівельних норм проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення (ДБН 

В.2.5-23-2003) та Державних будівельних норм: “Будинки і споруди. Громадські будинки та 

споруди. Основні положення” (ДБН В.2.2-9-99) і розташовується в межах залу для глядачів 



таким чином, щоб забезпечити звукооператору добру видимість і чутність акторів на сцені, 

естраді. 

4.21. Стіни та стелі в приміщенні апаратних повинні бути акустично оброблені 

матеріалами груп горючості НГ, Г1, Г2. 

4.22. Приміщення апаратних повинні мати окремий вихід. 

4.23. Між апаратними і залами для глядачів повинні бути оглядові вікна, обладнані 

розсувними рамами з подвійним заскленням. 

4.24. У разі установки мікшерського пульту в залі для глядачів до нього повинен бути 

забезпечений окремий підхід, не з’єднаний з проходами для глядачів. 

Мікшерський пульт і підхід до нього огороджують бар’єром відповідно до вимог ГОСТ 

12.4.059-89. 

4.25. Мікшерський пульт повинен мати чохол або зйомний футляр, який виключає 

доступ сторонніх осіб у разі відсутності звукооператора. 

4.26. Трансляційний пункт для телебачення повинен мати площу не менше 20 кв.м на 

першому поверсі з боку сценічної частини і окремий вихід назовні. Приміщення повинно 

мати опалення і припливно-витяжну вентиляцію й повинно бути обладнане вхідним 

пристроєм 3 — фазного струму на 25 кВА для живлення по двох лініях від різних секцій 

групового розподільного щита (далі — ГРЩ) ввідно-розподільчого пункту (далі — ВРП). 

4.27. Кіноапаратний комплекс облаштовується в окремих приміщеннях: кіноапаратна, 

перемотувальна і тамбур. У разі установки кінопроекторів для 35-міліметрових фільмів з 

ксеноновими лампами приміщення перемотувальної допускається не улаштовувати. 

4.28. Вихід із кінопрокатного комплексу повинен бути назовні, або на сходову клітку, 

з’єднану з виходом назовні, або у фойє, вестибюль через тамбур чи приміщення, не пов’язане 

з перебуванням глядачів. 

4.29. Проекційні й оглядові вікна повинні мати автоматичні протипожежні штори. 

4.30. Усі приміщення апаратних, кіноустановок, а також проходи в них повинні 

утримуватися в чистоті та не захаращуватися. 

4.31. В усіх приміщеннях щодня повинно проводитись вологе прибирання. 

4.32. У будинках театрів, концертних залів обладнують кабінети чергового лікаря для 

надання невідкладної медичної допомоги глядачам і службовому персоналу відповідно до 

вимог Санітарних норм і правил “Административные и бытовые здания” (далі — СНиП 

2.09.04-87). 

4.33. Кулуари та гардеробні облаштовують відповідно до вимог Санітарних норм і 

правил “Отопление, вентиляция и кондиционирование” (далі — СНиП 2.04.05-91) та СНиП 

2.09.04-87. 

4.34. Буфети для глядачів можуть бути як в окремих приміщеннях, так і на території 

фойє і кулуарів. Приміщення для буфетів облаштовуються відповідно до вимог СНиП 

2.04.05-91. 

4.35. В закладах культури санітарні вузли та курильні для глядачів і службового 

персоналу облаштовуються окремо та відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91, Санітарних 

норм і правил “Внутренний водопровод и канализация зданий” (СНиП 2.04.01-85). 

4.36. Приміщення для паління повинні бути ізольованими від зали для глядачів і 

обладнані окремою системою припливно-витяжної вентиляції. Система вентиляції 

приміщень для куріння повинна бути відокремлена від системи вентиляції залу для глядачів, 

фойє, вестибюля, кулуарів. 

IV. Вимоги безпечної експлуатації технологічного і механічного обладнання 

1. Вимоги безпечної експлуатації верхнього механічного обладнання 

1.1. Сценічні підйомники облаштовуються відповідно до Правил будови і безпечної 

експлуатації вантажнопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 



18.06.2007 N 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051, і 

повинні забезпечувати безпечне піднімання, опускання і зупинку вантажу (декорацій, 

обладнання) у визначеному положенні. 

1.2. У сценічних підйомниках повинен забезпечуватися рівномірний натяг усіх канатів. 

1.3. Напрямні для руху противаг або траверси сценічних підйомників повинні бути 

металевими й мати жорстку конструкцію. Робоча частина поверхні напрямних повинна бути 

добре зачищена, не мати задирок. Не дозволяється фарбувати робочу поверхню напрямних. 

1.4. Напрямні повинні бути огороджені на всю висоту від підлоги трюму або від місця 

установки нижніх тягових блоків (при поліспастній системі підйомників) до першої робочої 

галереї захисною сіткою з металевого дроту діаметром не менше 12 мм з вічком не більше 20 

х 20 мм. У трюмі огородження повинні бути облаштовані оглядовими дверцятами. 

При влаштуванні у трюмі евакуаційного коридору вздовж бокових стін запобіжне 

огородження повинно бути глухим, вогнестійким, із вогнестійкими оглядовими дверцятами. 

Межа вогнестійкості огородження і дверцят повинна бути не менше однієї години. 

1.5. Каркас огородження вище планшета повинен бути розрахований на горизонтальне 

навантаження від прихилених декорацій на 0,4 кН/кв.м поверхні огородження з коефіцієнтом 

перевантаження 1,4. Зазор між конструкцією огородження й деталями противаги, що 

рухаються, повинен бути не менше ніж 0,03 м. 

1.6. Усі блоки сценічних підйомників обладнують запобіжними пристроями, які 

унеможливлюють затискання каната та його випадання з напрямної блока. 

1.7. Кріпильні болти блоків укомплектовуються запобіжними пружинними шайбами, 

контргайками й іншими деталями, які запобігають самовільному відкручуванню гайок, а 

також скісними шайбами у разі установки блоків на швелерні балки. Замок пристрою для 

підвішування декорацій (сценічний карабін, промоскатон) повинен відчинятися всередину й 

мати запобіжну гайку. 

1.8. Вантажі противаг з’єднують між собою за допомогою западин і виступів. Зазор між 

противагами сусідніх підйомників має бути не менше 0,03 м. 

1.9. Ручний аварійний привід має бути електрично зблокований з електропривідом. 

Перехід на роботу ручним аварійним приводом не повинен призводити до самовільного руху 

сценічних підйомників. 

1.10. Якщо ширина сцени, естради більше її висоти, безпротивагові сценічні 

підйомники обладнуються приводом з одним тяговим канатом, що переміщує траверсу з 

уловлювачем у жорстких металевих напрямних. При цьому уловлювач повинен (у разі 

обривання тягового троса) забезпечувати аварійну зупинку сценічного підйому з повним 

навантаженням. 

1.11. Якщо висота сцени, естради більше її ширини, безпротивагові сценічні 

підйомники обладнують приводом, лебідка якого має багатократний барабан, на котрий 

безпосередньо накручуються вантажні канати. При цьому лебідка повинна мати дві 

незалежно діючі гальмівні системи й жорсткий кінематичний зв’язок від осі барабана до осі 

кінцевих вимикачів. 

1.12. Усі механізми в лебідках, які перемикаються, повинні бути облаштовані таким 

чином, щоб самовільне перемикання або розчеплення їх було неможливе. 

1.13. Поліспастні декораційні підйомники під противагами необхідно облаштувати 

захисними козирками з амортизаторами, які захищають людей та обладнання від 

випадкового падіння окремих деталей. 

1.14. Усі відкриті обертові частини електролебідок (вали, зубчасті колеса, частини 

шпонок, що виступають) повинні бути закриті міцним і зручним металевим огородженням, 

яке не заважає обслуговуванню частин лебідок (змащуванню, ремонту тощо). 



1.15. Щоб уникнути удару противаги в упор (у крайніх верхніх і нижніх положеннях) 

необхідно установлювати амортизаційні пристрої, що поглинають частину енергії під час 

удару (пружина, листова гума тощо). 

1.16. Вантажопідйомність декораційних та індивідуальних підйомників (брутто) не 

повинна бути більше 500 кг. 

1.17. Ручний привід декораційних підйомників необхідно застосовувати під час 

підіймання вантажів не більше 300 кг; для вантажів понад 300 кг привід повинен бути 

електричним або гідравлічним. У разі наявності спеціальних технологічних вимог 

допускається улаштування обмеженої кількості декораційних підйомників 

вантажопідйомністю 500 кг із ручним приводом. 

1.18. Відстань між осями декораційних підйомників повинна бути не менше ніж 0,18 м. 

1.19. Швидкість руху декораційних підйомників з електропривідом повинна плавно 

регулюватися в межах від 0,1 до 1,5 м/сек. У драматичних театрах і концертних залах 

регулювання швидкості може бути ступеневим. Швидкість руху ручних підйомників не 

обмежується. 

1.20. Штанги декораційних підйомників (металеві або дерев’яні) підвішують не менше 

ніж на трьох сталевих вантажних канатах. Не дозволяється підвішування штанги на 

конопляних і бавовняних канатах. 

1.21. Дерев’яні штанги декораційних підйомників склеюють не менше ніж із трьох 

брусів з вертикальним розташуванням шарів. Кожний брус склеюють “на вус” з окремих 

частин висушеного й дібраного без сучків та інших вад соснового дерева. Стики повинні 

бути міцними й розташовуватися в розбігу поряд з місцями підвішування штанги до 

вантажних канатів. 

1.22. Металева штанга декораційного підйому з торців закладається дерев’яними 

чіпками, які вставляють всередину штанги й прикріплюються до неї металевими шпильками. 

1.23. Штанга декораційного підйомника повинна підвішуватися до канатів через 

регульовані (гвинтові або фрикційні) стягувачі за допомогою металевих хомутів, які щільно 

охоплюють штангу по всьому периметру поперечного перерізу. 

1.24. Блоки для канатів індивідуальних підйомників монтують так: 

одноканавочні вертикальні — безпосередньо на колосниковій решітці; 

багатоканавочні — на спеціальних металевих балках, розташованих паралельно 

боковим стінкам сцени, естради. 

1.25. Розташовують стаціонарні блоки індивідуальних підйомників на колосниках у 

шаховому порядку рівномірно над усією площею ігрового майданчика. Встановлення 

тимчасових блоків індивідуальних підйомників дозволяється лише за узгодженням з 

відповідальною особою за справний стан механічного обладнання сцени. 

1.26. Лебідки індивідуальних підйомників установлюють міцно, щоб під час роботи 

була забезпечена їхня повна стійкість від перетинання, підйому або зсуву з місця. 

1.27. Зусилля, яке прикладають до рукоятки лебідки під час підйому найбільшого 

вантажу, не повинно перевищувати 15 кг на одного працівника. 

1.28. Антрактна завіса може бути розсувного, підіймально-опускного, підіймально-

розсувного типу з електричним або ручним приводом. Сталевий тяговий канат антрактної 

розсувної завіси повинен мати не менше, ніж п’ятикратний запас міцності. 

1.29. Конструкція підвішування й привід підйому підіймально-опускної та підіймально-

розсувної завіси повинні задовольняти вимоги, встановлені для декораційних підйомників. 

1.30. Електропривід руху завіси повинен бути обладнаний кінцевими вимикачами для 

вимкнення приводу при досягненні полотнищами крайніх робочих положень. 

1.31. Для запобігання розгойдуванню завіси й доріжки потрібно: 



підіймально-опускну завісу обладнувати двома напрямними із сталевого дроту, 

натягнутого між колосниками й планшетом для ковзання по них спеціальних втулок, 

встановлених на верхній і нижній штангах; 

підіймально-розсувну завісу обладнувати двома жорсткими напрямними для фіксації 

доріжок у верхньому робочому положенні. 

1.32. Конструкція циркульної антрактно-розсувної завіси повинна забезпечувати 

правильне й рівномірне накручування каната, який несе полотнище, на барабан в один шар. 

1.33. Рух полотнищ завіси повинен здійснюватися по спеціальній роликовій доріжці 

криволінійної форми. Конструкція доріжки та барабанів повина унеможливлювати 

зіскакувания каната, який несе полотнище, з барабанів і випадання його з роликів. 

1.34. Доріжка циркульної завіси розміщується так, щоб під час руху тросів і полотнищ 

завіси унеможливлювалось торкання їх до будівельних частин споруди та обладнання. 

1.35. Привід циркулярної завіси повинен встановлюватися на спеціальних 

майданчиках, які забезпечують вільний доступ до барабанів. Майданчики огороджуються 

відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89. “Строительство. Ограждения строительные 

инвентарные. Общие технические условия”. 

1.36. Парні ролики, що утримують трос з полотнищами, повинні встановлюватися на 

доріжці тільки зверху. Закріплення осі, роликів та інших деталей повинно унеможливлювати 

їх падіння та роз’єднання. 

1.37. Управління електроприводом антрактно-розсувної і підіймально-опускної завіси 

здійснюється з пульта помічника режисера. 

1.38. Протипожежна завіса повинна щільно закривати портальний отвір сцени. Завіса 

повинна бути підіймально-опускною. Протипожежні завіси повинні мати межу 

вогнестійкості не менше Е1 60. 

1.39. Протипожежна завіса повинна закривати портальний отвір сцени безпосередньо 

від дії сили ваги самої завіси, якщо вона підіймально-опускна. 

1.40. Протипожежна завіса повинна частково врівноважуватися одним або двома 

противагами і бути сполучена з кожним з них і барабаном підіймальної лебідки не менше 

ніж двома канатами. Середня швидкість руху завіси повинна бути не менше 0,2 м/сек. 

1.41. Кожний із канатів, на яких підвішена завіса, повинен мати дев’ятикратний запас 

міцності. Найменший, який допускається, діаметр барабана або блока має бути в 30 разів 

більше діаметра каната. 

1.42. Каркас протипожежної завіси повинен перекривати отвір порталу з боків не 

менше ніж на 0,4 м і зверху не менше ніж на 0,2 м. Каркас повинен забезпечувати міцність 

завіси при горизонтальному тиску, рівному 10 Па на кожний метр висоти сцени, рахуючи від 

рівня планшета сцени до коника даху з коефіцієнтом перенавантаження 1,2. 

1.43. Сполучення верхньої частини каркаса підіймально-опускної завіси в опущеному 

стані з конструкцією, що перекриває портальний отвір, необхідно здійснювати із 

застосуванням піскового затвора. 

1.44. Сполучення бічних сторін каркаса підіймально-опускної завіси з нерухомими 

напрямними необхідно виконувати із застосуванням затвора лабіринтового типу. 

1.45. Для щільного примикання нижнього краю завіси до планшета сцени 

установлюються еластичні негорючі подушки із азбестового волокна. 

1.46. В опущеному стані підіймально-опускна завіса повинна спиратися на стіну або 

перегородку, яка відокремлює трюм від частини будинку для глядачів. При цьому під 

завісою може бути тільки дерев’яний настил планшета, покладений безпосередньо на 

негорюче перекриття. 

1.47. Протипожежна завіса повинна мати вільний хід вище верхнього робочого 

положення не менше ніж на 0,2 м. 



1.48. Блоки тягового каната, які встановлюють на каркасі завіси, повинні мати щитки 

(запобіжники), що унеможливлюють зіскакування каната з канавки блока. 

1.49. Шахти противаг і тягового каната огороджуються з усіх боків. Шахта противаги 

огороджується на всю висоту ходу, а шахта тягового каната — на висоту не менше ніж 6 м 

від планшета сцени. Якщо тягові канати проходять через робочі галереї, огородження шахти 

тягового каната необхідно робити на всю висоту від планшета сцени до колосникового 

настилу. Огородження шахт противаги і тягового каната на висоту 3 м від планшета сцени 

повинно бути глухим зйомним, а вище — сітчастим із дроту діаметром не менше 0,0014 м, з 

вічками не більше 20 х 20 мм. Висота шахти противаги має бути така, щоб за межами 

верхнього робочого положення противаги була передбачена можливість вільної ходи 

противаги на висоту не менше 0,2 м. При верхньому положенні завіси — униз не менше ніж 

на 0,3 м. 

1.50. Відстань між деталями конструкції шахти і противаги або каната повинна бути не 

менше 0,03 м у прорізі. 

1.51. Не дозволяється під шахтами противаг розташовувати будь-які приміщення. 

1.52. Лебідка протипожежної завіси повинна мати зупинне електромагнітне гальмо 

замкнутого типу, відцентрове гальмо для підтримки постійної швидкості при безмоторному 

спуску (перевищення заданої швидкості спуску завіси допускається не більш ніж у два рази), 

механізм аварійного вимикання і привід безмоторного спуску — на випадок припинення 

електроживлення. 

Привід безмоторного спуску завіси повинен мати кінцевий вимикач для приведення в 

дію гальма. Схема електропривода завіси повинна бути виконана так, щоб пуск і зупинення 

його були можливі в будь-якому положенні. 

1.53. Рукоятка безмоторного спуску встановлюється на шахті противаги на 1,2 м вище 

рівня планшета сцени. 

1.54. Конструкція лебідки повинна забезпечувати опускання завіси від дії рукоятки 

безмоторного пуску у випадку припинення електроживлення лебідки. 

1.55. Електропривід протипожежної завіси облаштовується: 

двома незалежними колійними кінцевими вимикачами, що автоматично зупиняють 

завісу в крайніх положеннях його робочого ходу; 

вимикачем на лебідці для відключення у випадках переходу цих положень на відстань 

не більше 0,1 мм; 

кінцевим вимикачем, що спрацьовує у разі ослаблення натягу канатів. При 

спрацьовуванні кінцевих вимикачів схема електропривода повинна забезпечувати вимикання 

живлення електродвигуна лебідки і її дистанційного приводу. 

1.56. Схема управління протипожежною завісою повинна забезпечувати її пуск і 

зупинення з машинного відділення, з пожежного поста і з планшета сцени. Робочий пуск 

протипожежної завіси дозволяється здійснювати тільки з пульта управління, що знаходиться 

на планшеті сцени. При цьому завіса, що рухається, повинна знаходитися в полі зору 

робітника, що керує її рухом. 

1.57. Під час руху протипожежної завіси повинні працювати світлова й звукова 

сигналізації. Вмикання сигналізацій провадиться тим же пусковим пристроєм, яким 

здійснюється рух завіси. 

1.58. Кнопка робочого пуску на планшеті сцени і рукоятка приводу безмоторного пуску 

повинні бути відгороджені кожухом, який унеможливлює випадкове вмикання. 

Кожух рукоятки приводу безмоторного пуску повинен мати запір, що забезпечує вільне 

відкривання кришки без ключа. Кришка кожуха або запір повинна мати пристрій для 

пломбування. 

1.59. Не дозволяється в умовах нормальної експлуатації спускати завісу рукояткою 

безмоторного пуску. 



1.60. На кожусі рукоятки приводу безмоторного пуску повинно бути зроблено напис 

“Під час пожежі відчинити кожух і повернути рукоятку”. 

1.61. Механізми завіси повинні бути відрегульовані так, щоб завіса під час опускання 

після вмикання живлення проходила не більше 0,25 м (шлях гальмування). 

1.62. Не дозволяється використання шахти противаги для прокладки трубопроводів і 

електропроводки. 

1.63. До місць розташування верхніх блоків повинен бути забезпечений вільний доступ. 

1.64. Між частинами механізму лебідки протипожежної завіси, що найбільше 

виступають, і стінами приміщення повинні бути проходи не менше ніж з трьох сторін 

шириною не менше 0,6 м. Не дозволяється установка в машинному приміщенні будь-якого 

обладнання, що не належить до протипожежної завіси. 

1.65. Софітні підіймально-опускні ферми повинні забезпечувати надійність закріплення 

театральних прожекторів, світильників і захист їх від механічних ушкоджень. 

1.66. Ширина огородження софітної ферми повинна бути такою, щоб установлена 

освітлювальна апаратура не виступала за її габарити. 

1.67. Не дозволяється перевантажувати софітну ферму понад розрахункову масу 

обладнання, що монтується. 

1.68. Софітні ферми повинні бути обладнані кошиком для укладки гнучких 

електропроводів, зашитих у брезентові петлі. 

1.69. Противаговий привід підіймально-опускного містка не потребує встановлення 

обмежувача швидкості та уловлювачів. 

1.70. У робочому положенні підіймально-опускний місток повинен пересуватися в 

металевих напрямних, прикріплених до перехідних консольних містків, або до бічних 

робочих галерей. 

1.71. Двері підіймально-опускного містка і двері перехідних консольних містків 

повинні мати спеціальні автоматичні замки, що відмикаються тільки тоді, коли підлога 

перехідного консольного містка і підлога підіймально-спускного містка є на одному рівні 

(точність зупинки +-0,05 м). Двері повинні мати електричне блокування, яке унеможливлює 

рух підіймально-опускного містка з відкритими дверима. 

1.72. Замки дверей обладнують ручками із зовнішньої і внутрішньої сторін. 

1.73. Швидкість руху підіймально-опускного містка не повинна перевищувати 0,25 

м/сек. 

1.74. Пересувний м’який обрій може бути одно — або двозмінним і мати відповідно 

один або два приводи. Конструкція приводу обрію або панорами повинна забезпечувати 

правильне й рівномірне накручування каната, який несе полотно, на барабан в один шар та 

не допускати зіскакування каната з полотном із блоків або барабанів. Електропривід обрію 

або панорами повинен мати кінцеві вимикачі. 

1.75. Приводи обрію повинні встановлюватися на спеціальних площадках на рівні 

робочої галереї або на колосниковому настилі. При цьому повинен бути забезпечений 

вільний доступ до барабанів і механізму приводу. 

1.76. Парні ролики, що утримують канати з полотном, встановлюються на доріжці 

тільки зверху. Закріплення осей роликів на напрямних руху повинно бути міцним і 

унеможливлювати самовільне роз’єднання й падіння осей або блоків. 

1.77. Конструкція роликової доріжки та її підвісок повинна забезпечувати можливість 

регулювання доріжки по висоті, зручного обслуговування та змащування роликів зі 

спеціального містка шириною не менше ніж 0,5 м з огородженням, яке облаштовується по 

периметру доріжки. Перехідні містки не повинні створювати розривів у доріжці обрію і в 

полотні обрію. Пристрій відкидних клапанів в обрії не допускається. 

1.78. Рух полотна пересувної панорами повинен здійснюватись за допомогою ручного 

або електричного приводу по спеціальній доріжці. 



1.79. Для опускання скатки полотна панорами або обрію треба під ним облаштувати у 

планшеті сцени люк з переносним огородженням, який відчиняється. 

1.80. Привід панорами необхідно встановлювати на спеціальних площадках з вільним 

доступом до барабана і механізму. 

1.81. У робочому положенні доріжка повинна бути закріплена розтяжками для 

запобігання розгойдуванню. Вертикальне переміщення доріжки повинно бути забезпечено 

надійним стопорінням підіймального механізму. Не дозволяється жорстке закріплення кінців 

доріжки панорами до несучих конструкцій сцени. 

1.82. Посадка барабана на вал повинна бути надійною, що запобігає самовільному 

роз’єднанню деталей. 

1.83. Під час обладнання наскрізних панорамних валів, що проходять від робочих 

галерей до планшета, верхня опора та привідний механізм повинні монтуватися на 

самостійній конструкції, безпосередньо пов’язаній з конструкцією планшета сцени або 

несучими конструкціями робочих галерей (балки, консолі). Не дозволяється установка й 

закріплення верха панорамних валів і їхніх механізмів тільки до настилу підлоги, 

огороджень, поручнів робочих галерей. 

1.84. Портальні лаштунки облаштовуються на планшеті або виготовляються 

підвісними. 

1.85. Каркас лаштунків, який спирається ходовими колесами на планшет, повинен мати 

додатково верхні ролики для руху по горизонтальних напрямних, щоб запобігти зсуву у 

вертикальній площині. Підвісні лаштунки повинні мати по нижньому краю напрямний 

профіль, який входить в окантовану металом щілину планшета. 

1.86. Конструкція лаштунків повинна забезпечувати міцність у разі збільшення 

корисного вертикального рівномірно-розподіленого навантаження 0,8 кН/кв.м по поверхні 

настилу балкона для освітлювальної апаратури з коефіцієнтом перевантаження 1,3 і 

фактичного навантаження від обладнання. 

1.87. Балкони лаштунків облаштовуються огородженням відповідно до вимог ГОСТ 

12.4.059-89 і бортовою смугою висотою 0,15 м від настилу. Огородження повинні 

забезпечувати міцність у разі прикладання горизонтального навантаження 0,1 кН/кв.м по 

всій довжині огородження з коефіцієнтом перевантаження 1,2. 

1.88. Пересувати лаштунки дозволяється безпосередньо вручну або за допомогою 

ручного приводу, який встановлюють в габаритах лаштунків. Рукоятки ручного приводу 

повинні легко зніматись. 

1.89. На нижніх або верхніх напрямних повинні бути установлені обмежувачі ходу 

лаштунків. Ходове колесо портальних лаштунків повинно мати реборди або переміщатися в 

жолобчастій доріжці. 

1.90. Східці портальних лаштунків, починаючи від рівня першого балкона і до верха 

каркаса, повинні мати вертикальне огородження у вигляді дуг, які розташовані на висоті 0,8 

м одна від одної. 

Ширина дуг береться по ширині східців, глибина дуг не повинна бути менше ніж 0,7 м і 

не більше ніж 0,8 м. Дуги між собою повинні з’єднуватись вертикально сталевою смугою. 

1.91. Відстань між щаблями східців повинна бути не більше ніж 0,3 м. Діаметр прутків 

для щаблів повинен бути не менше ніж 16 мм. 

1.92. Пересувні освітлювальні рами обладнуються ручним або електричним приводом. 

Металеві доріжки для пересування рам повинні монтуватися на несучих конструкціях 

нижньої (освітлювальної) галереї. 

1.93. Рами повинні мати пристрій для надійної фіксації їх у робочому положенні. 

1.94. Пересувні освітлювальні рами повинні бути обладнані висувними 

(телескопічними) драбинами. 



1.95. На висоті більше трьох метрів від планшета сцени висувна драбина повинна бути 

огороджена металевими дугами. 

1.96. Польотні пристрої для людей повинні бути з жорсткою доріжкою у вигляді 

напрямних. Напрямні жорсткої доріжки повинні нерухомо прикріплюватися до колосників. 

1.97. Швидкість підйому і пересування кареток польотного пристрою під час польотів 

людей по горизонталі не повинна перевищувати 2 м/сек, а по вертикалі — 1,0 м/сек. 

Приводи лебідок польотних пристроїв повинні бути ручними, мати два барабани 

роздільно для управління горизонтальним рухом і підйомом об’єкта, з обов’язковим 

встановленням на барабані підйому гальм двосторонньої дії. 

1.98. У польотних пристроях для людей допускаються тільки сталеві канати хрестової 

звивки. 

1.99. Каретки польотних пристроїв і поліспасних блоків повинні надійно й безшумно 

пересуватися і мати пристрої від випадання або заїдання тягових і піднімальних канатів. 

1.100. Ходове колесо кареток і всі блоки піднімального пристрою повинні 

виготовлятися з металу. Не дозволяється використовувати для польотів неметалеві ролики. 

1.101. Доріжки для руху кареток повинні мати обмежувачі крайніх положень. 

1.102. Каретки польотних пристроїв повинні мати не менше двох ходових коліс. 

1.103. Місця встановлення приводу повинні обладнуватися сигналізацією і зв’язком з 

помічником режисера. 

1.104. Рукоятки лебідок приводу для підіймання і пересування повинні мати 

пристосування для фіксації, які унеможливлюють самовільної дії. Зусилля на привідній 

рукоятці ручного приводу не повинно перевищувати 15 кг. 

1.105. Закріплення пояса або колиски до ходової каретки повинно здійснюватись за 

допомогою сталевого каната. Пояси повинні виготовлятися тільки за розміром артиста, 

зайнятого в польоті, та випробовуватись на міцність. Пояс на артисті повинен застібатися не 

тільки на рівні талії, але і на рівні грудей. Пояс до сталевого каната закріплюється подвійним 

гачком. 

1.106. Клапани димових люків для випуску диму та газів повинні влаштовуватися в 

спеціальному ліхтарі над сценою або в стіні сценічної коробки, вище колосникової решітки. 

Загальна площа отвору димових люків повинна бути не менше 2,5% від площі сцени на 

кожні 10 м висоти від трюму до гребня даху. Люки, які розташовані у протилежних стінках 

ліхтаря або стінах сценічної коробки, повинні мати однакову площу перерізу. 

1.107. Стінки ліхтарів для установки клапанів повинні бути вертикальними. 

Допускається улаштування похилих стінок з гострим кутом нахилу. Не дозволяється 

влаштовувати похилі стінки ліхтарів з тупим кутом клапанів з вертикальною віссю 

обертання. 

1.108. Відкривання клапанів димових люків повинно відбуватися безпосередньо під 

дією моменту від сили ваги при звільненні їх від утримуючого пристосування, яке забезпечує 

подолання опору повороту клапана, рівного 300 Н/м (30 кгс/м) його периметра. 

1.109. Лебідка димових люків повинна забезпечувати: 

часткове або повне відкривання люків із наступним їх закриттям (якщо 

використовують для вентиляції); 

аварійне відключення люків при дистанційному (електричному) 

або місцевому ручному управлінні. 

1.110. Лебідки димових клапанів встановлюють в приміщенні пожежного поста. 

Дозволяється розміщувати лебідки в інших приміщеннях за умови, що лебідки будуть 

обнесені надійним огородженням, яке замикається, і дистанційне аварійне управління ними 

здійснюється з приміщення пожежного поста. Між лебідкою і конструкціями приміщення 

повинен бути вільний круговий прохід шириною не менше ніж 1 м. 



1.111. Електрична схема управління димовими клапанами повинна забезпечити 

дистанційне відкривання люків із планшета сцени, приміщення пожежного поста і 

приміщення лебідки. 

1.112. Канати управління димовими клапанами повинні мати п’ятикратний запас 

міцності. 

1.113. Канати управління димовими клапанами, які йдуть уздовж стін сценічної 

коробки і по колосниках, повинні мати огородження. 

1.114. Вантажі балансирів повинні надійно закріплюватися на своїх місцях 

спеціальними замками або запірними планками. 

1.115. Робота димових люків повинна регулярно перевірятися. У зимовий період 

необхідно стежити, щоб крайки по периметру клапанів не змерзалися. 

1.116. Клапани димових люків на зимовий період необхідно утеплювати і не рідше 

одного разу на 10 днів перевіряти на надійність їх роботи. 

2. Вимоги безпечної експлуатації нижнього механічного обладнання 

2.1. Конструкція вбудованих сценічних пристроїв планшета (коло, фурки, шторки 

люків-провалів, підіймально-опускні площадки, кришки сейфа, кришки рамп, які 

трансформуються, пластини транспортерів тощо) повинна забезпечувати міцність під час 

прикладання корисного вертикального рівномірно-розподіленого навантаження по площі 

настилу 5 кН/кв.м з коефіцієнтом перевантаження 1,3 і горизонтального навантаження з 

розрахунку 0,3 кН/кв.м з коефіцієнтом перевантаження 1,4. 

2.2. Для сценічних пристроїв, які мають трюм, міцність конструкції повинна 

забезпечувати додаткове вертикальне рівномірно-розподілене навантаження 0,1 кН/кв.м по 

площі настилу трюму з коефіцієнтом перевантаження 1,3. 

2.3. Потужність приводу вбудованих і “накладних” пристроїв планшета повинна 

забезпечувати рух сценічних пристроїв (підйом, переміщення, обертання) при корисному 

вертикальному рівномірно-розподіленому навантаженні 1 кН/кв.м по площі настилу 

планшета з коефіцієнтом перевантаження 1,3, а за наявності трюму додатково 0,5 кН/кв.м по 

площі настилу трюму з коефіцієнтом перевантаження 1,3. 

2.4. Проходи повинні бути не менше, м: 

на планшеті між стіною і краєм круга, кільця, підіймально-опускної площадки, 

протипожежної завіси — 0,7; 

на планшеті сцени між м’якою декорацією і краєм круга, кільця підіймально — 

опускної площадки — 0,5; 

на планшеті сцени між торцевим краєм транспортера і стіною - 

1,5; 

у трюмі між частинами, що виступають та рухаються, і нерухомими конструкціями — 

0,7; 

висота від підлоги ігрового трюму до конструкцій, що виступають — 1,9. 

2.5. Зазори між настилами пристроїв, що рухаються, і планшетом сцени не повинні 

бути більше ніж 0,01 м. 

2.6. Стаціонарні круги сцен, естрад можуть бути урізаними, урізаними з обертальним 

трюмом (піддоном), барабанними з піднімальними площадками і врізними ексцентриками. 

2.7. Конструкція приводу круга не повинна допускати пробуксовки каната або ведучих 

коліс. 

2.8. Простір, у якому знаходиться круг з підвісним трюмом або барабанний, повинен 

мати огородження відповідно до ГОСТ 12.4.059-89, що охоплює круг по всьому периметру. 

Підвісний трюм та ігровий трюм барабанного круга повинні мати суцільне сітчасте 

огородження по всьому периметру круга. 



2.9. Двері входу й виходу з барабанного круга і круга з обертовим трюмом (піддоном) 

повинні бути зблоковані з приводом обертання круга. При відкритих вхідних дверях круг не 

повинен обертатися. 

2.10. Відстань між частинами, що виступають, обертального барабанного круга й круга 

з піддоном і підлогою трюму під ними повинна бути не менше ніж 0,5 м. 

2.11. Натягання тягового каната повинно здійснюватися за допомогою противаги. Не 

дозволяється застосувати гвинтовий натяжний пристрій. 

2.12. Привідний канат повинен мати не менше ніж п’ятикратний запас міцності на 

розривне зусилля. 

2.13. Лінійна швидкість круга (по зовнішньому краю) не повинна перевищувати 1 

м/сек. Регулювання швидкості повинно бути або плавним, або ступінчатим. 

2.14. Круг урізаного типу без піддонів під час використання люків-провалів повинен 

мати блокіратор вмикання приводу круга. 

2.15. Електролебідка приводу круга встановлюється у трюмі у спеціальному 

ізольованому приміщенні. При відсутності спеціального приміщення електропривід 

допускається загороджувати сітчастою конструкцією з дверима, які зачиняються на замок. 

2.16. Електропривід круга, кільця обладнується ручним аварійним приводом. Механізм 

вимикання і рукоятка, яка знімається, обладнуються електричним блокуванням, яке запобігає 

включенню електропривода при надітій рукоятці. 

2.17. Електропривід круга, кільця рекомендується обладнувати контролювальним 

пристроєм за обертанням круга. Прилад-покажчик монтується на пульті помічника режисера 

або спеціальному пульті. 

2.18. Кільцеві струмоприймачі повинні мати глухе огородження з оглядовими 

дверцятами. 

2.19. Управління швидкістю обертання круга повинно здійснюватися з пульта 

помічника режисера або із спеціального пульта. На пульті управління кругом повинна бути 

кнопка “Стоп” для аварійної зупинки круга. 

2.20. Для зниження рівня шуму опорні катки круга, крім барабанного, повинні мати 

бандажі з твердої гуми. 

2.21. Стаціонарні фурки можуть пересуватися як паралельно, так і перпендикулярно до 

портальної стіни. Привід може бути механічним або ручним. 

Швидкість руху фурки повинна бути не більше ніж 0,5 м/сек. У театрах опери і балету 

швидкість руху повинна плавно регулюватися в межах 0,05-0,75 м/сек. Електропривід фурки 

повинен мати електромагнітне гальмо замкнутого типу. 

2.22. Запас міцності тягового каната на зусилля розриву повинно бути не менше ніж 

4,5. 

2.23. Фурки з електроприводом повинні мати незалежну подвійну систему діючих 

кінцевих вимикачів. Аварійний вимикач повинен автоматично зупиняти фурку у разі 

переходу робочого положення на більше ніж 0,2 м. 

Робочий вимикач повинен автоматично зупиняти фурку в її робочому положенні. 

Барабан електропривода повинен мати жорсткий кінематичний зв’язок з кінцевим 

вимикачем. 

2.24. Фурки можуть бути суцільними або збірними. Фурки великих розмірів 

допускається обладнувати урізними обертовими кругами і кільцями. 

2.25. Розміри фурок, які розташовують на ар’єрсцені, кишенях і планшеті сцени, 

естради, повинні бути такими, щоб забезпечити між ними та стіною прохід шириною не 

менше ніж 0,7 м. 

2.26. Планшет сцени, естради, обладнаний врізними фурками, повинен мати 

вирівнювальні площадки. У підлозі кишень і ар’єрсцени допускається не влаштовувати 

вирівнювальних площадок за наявності розбірних огороджень фурок. 



2.27. Управління електропривідом фурок повинно здійснюватися з пульта помічника 

режисера або зі спеціального пульта. На пульті управління повинна бути кнопка “Стоп” для 

аварійної зупинки фурок. 

2.28. Підіймально-опускні площадки планшета і барабанного круга повинні 

переміщуватися в жорстких вертикальних напрямних і, як правило, повинні бути обладнані 

підіймальним трюмом. У верхньому положенні площадки підлога трюму повинна бути на 

одному рівні з планшетом сцени, естради або круга. 

2.29. Підіймально-опускні площадки типу “ножиці” встановлюють без вертикальних 

напрямних і без підіймального трюму. 

2.30. Підіймально-опускні площадки з підіймальним трюмом по контуру повинні бути 

обладнані контактними або дистанційними датчиками ("плавальні рейки”, пневматичні, 

світлооптичні тощо), які при зіткненні з ними або при перетинанні зони їхньої дії стороннім 

тілом (нога людини, різноманітні предмети) повинні розривати ланцюг керування і негайно 

зупиняти площадку. 

2.31. Допускається експлуатація підіймально-опускних площадок без пристрою 

блокування за умови, що під час підйому й опускання установлюється тимчасове 

огородження, включається звукова і світлова сигналізації. 

2.32. Підіймально-опускні площадки без підіймального трюму облаштовуються на 

глибину ігрового трюму з усіх сторін постійними огородженнями відповідно до ГОСТ 

12.4.059-89, які повинні під час підйому, опускання або установки площадок у проміжне 

положення унеможливлювати випадкове потрапляння під дану або сусідню площадку людей 

або предметів. Місце установки площадок в ігровому трюмі повинно бути відділене від 

простору трюму поручневим огородженням відповідно до ГОСТ 12.4.059-89. 

2.33. За наявності декількох підіймально-опускних площадок в оркестровій ямі 

огородження встановлюють на суміжних сторонах площадок. Сторони площадок, що 

примикають до стін оркестрової ями, допускається влаштовувати без огородження. 

2.34. Якщо відповідно до постановочних вимог у спектаклі, концерті, репетиції 

підіймально-опускні площадки з підіймальним трюмом потрібно встановити в проміжне 

положення (під час підйому) або опустити і разом з тим в планшеті сцени, естради 

утворюється проріз, то в цьому випадку необхідно встановлювати тимчасові огородження, 

які захищають від випадкового падіння людей у прорізи, що утворилися. Як огородження 

допускається використовувати елементи декорацій спектаклю, концерту. 

2.35. Прискорення під час руху підіймально-опускних площадок не повинно 

перевищувати 1 м/кв.сек. 

2.36. Привід підіймально-опускних площадок може бути електромеханічним або 

гідравлічним (плунжерний або з гідродвигуном). Електропривід площадки повинен мати 

електромагнітне гальмо замкнутого типу і пристрій, що стежить за положенням площадки 

під час руху. Електропривід повинен мати жорсткий кінематичний зв’язок з кінцевими 

вимикачами. 

2.37. Привідні механізми підіймально-опускних площадок повинні забезпечувати 

зупинку в будь-якому заданому положенні. 

2.38. Піднімальні механізми з гідроприводом повинні мати пристрій, який запобігає 

самовільному опусканню площадки. 

2.39. Площадки з канатним приводом повинні мати пристосування, що забезпечують 

рівномірність натягу усіх канатів. 

2.40. Підіймально-опускні площадки з електроприводом повинні мати подвійну 

систему незалежно діючих кінцевих вимикачів. Аварійний вимикач повинен автоматично 

зупиняти площадку у разі переходу допустимих положень. 



2.41. Усі деталі підіймально-опускних площадок, які рухаються в межах ігрового 

трюму, повинні мати огородження, що перешкоджає випадковому доторку до них під час 

підйому або опускання. 

2.42. Висота напрямних підіймально-опускної площадки повинна бути така, щоб за 

межею верхнього робочого положення була можливість вільного ходу площадки на висоту 

не менше ніж 0,1 м. За межами нижнього робочого положення має залишатися вільний 

простір не менше, ніж 1 м від трюму площадки, що виступає, до підлоги трюму сцени або 

барабанного трюму. 

2.43. Під час встановлення підіймально-опускної площадки в робоче положення 

повинна бути виключена будь-яка можливість самовільного руху площадки вниз. 

2.44. Дверні прорізи, які служать для входу оркестрантів в оркестрову яму, повинні 

бути забезпечені автоматичними замками, що замикають двері раніше, ніж піднімальна 

підлога відійде від рівня входу на 0,05 м. Автоматичний замок повинен бути так улаштовано 

та встановлено, щоб його відмикання було неможливе, якщо підлога знаходиться не на рівні 

входу. Крім того, на дверях повинні бути електричні блок-контакти, що перешкоджають 

руху підлоги, якщо відкрито двері. 

2.45. Коли підлога оркестрової ями рухається на вихідних дверях і в приміщенні 

оркестру повинно засвічуватися світлове табло, яке попереджає про рух. 

2.46. Не дозволяється підіймально-опускну підлогу в оркестровій ямі з навісним 

козирком використовувати для підйому людей. 

Піднімати людей в оркестровій ямі можна тільки за умови, що стінки оркестрової ями 

гладкі та не мають виступів. 

2.47. Керування підіймально-опускними площадками необхідно здійснювати з пульта 

управління, що встановлено на планшеті сцени, естради, в трюмі або спеціальному 

приміщенні з повним оглядом усіх площадок. 

Схеми управління підіймально-опускними площадками повинні забезпечувати як 

індивідуальний, так і груповий підйом площадок, мати світлову сигналізацію й аварійні 

кнопки “Стоп” в безпосередній близькості від площадок. 

2.48. Прорізи в планшеті сцени призначені для підіймання і опускання людей через 

люки-провали, які мають розміри не менше ніж 0,7х0,7 м. 

2.49. Люки-провали можуть бути з електроприводом або з ручним приводом і повинні 

мати жорсткі напрямні. Електропривід повинен мати аварійний ручний привід. Платформа 

повинна бути підвішена не менше ніж на двох тягових канатах. 

2.50. Швидкість підйому й опускання люка-провалу при ручному приводі визначається 

можливостями ручного приводу, а при електроприводі вона не повинна бути більшою ніж 

0,75 м/сек. 

2.51. Міцність вантажних і тягових канатів повинна забезпечувати не менше ніж 

дев’ятикратний запас. 

2.52. Ручний привід люка-провалу повинен мати вантажоупорне гальмо, а барабани — 

гвинтові пази для намотування канатів. 

2.53. Затвори клапанів люка-провалу повинні мати кріплення, які унеможливлюють їх 

самовільне відчинення. 

2.54. Люки провалу повинні мати блокування, яке забезпечує підйом платформи тільки 

при цілком відкритих шторках, а закриття шторок — тільки при досягненні платформою 

крайнього нижнього положення. 

2.55. Незалежно від наявності гальм платформа люка провалу повинна мати пристрій, 

що надійно фіксує її у верхньому положенні. 

2.56. Стаціонарні сейфи повинні бути обладнані штанговими підіймачами з 

електроприводом вантажопідіймальністю до 5 кН. 



2.57. Конструкція підвісу штанги і схема роботи підіймача з електроприводом повинні 

відповідати усім вимогам, що встановлені для сценічних підйомників. 

2.58. Сейфи зі штанговими підіймачами повинні бути обладнані двома видами полиць: 

широкими, шириною не менше ніж 1,0 м і розташовуватись не ближче ніж через 1,9 м, 

щоб забезпечити прохід людини; 

вузькими, шириною не більш 0,7 м, у проміжку між широкими, з відстанню не менше 

ніж 0,6 м. 

2.59. Ширина проходу між двома рядами широких полиць або одним рядом широких 

полиць і стіною повинна бути не менше 0,6 м. 

2.60. При глибині стаціонарного сейфа більше ніж 3,5 м повинна бути обладнана 

підіймальна площадка з електроприводом або на кожному ярусі між широкими полицями 

повинні бути влаштовані відкидні кришки, що перекривають сейф. 

2.61. Конструкція касетного сейфа і підіймально-опускної площадки при дії корисного 

вертикального рівномірно-розподільного навантаження по площі полиць або площадки 

повинна забезпечувати міцність 2 кН/кв.м з коефіцієнтом перевантаження 1,3. 

2.62. Конструкція настилу полиць стаціонарного сейфа повинна забезпечувати міцність 

3 кН/кв.м з коефіцієнтом перевантаження 1,3 при дії корисного вертикального рівномірно-

розподіленого навантаження по площі полиць. 

2.63. Тросову підвіску площадки, противаги або касет необхідно виконувати не менше 

ніж на чотирьох канатах. 

2.64. Пристрої уловлювачів регуляторів швидкості для піднімальної площадки та 

касетного сейфа при тросовій системі приводу не потрібні. 

2.65. Цегляні або бетонні стінки сейфа, що примикають до полиць, для запобігання 

передачі вогкості від стін до декорацій, які зберігаються, повинні бути обладнані 

дерев’яними дошками, покладеними на рейки. Деревина повинна бути глибоко просочена 

вогнезахисним розчином. 

2.66. Полиці сейфа повинні бути з нахилом до стіни не більше ніж 10 град. 

2.67. Скатки декорацій повинні зберігатися у декілька рядів пірамідою. Полиці сейфа 

для запобігання падінню скаток повинні бути обладнані підпряжними пасами. 

2.68. Управління електроприводом піднімальної площадки допускається тільки з 

одного місця — з підіймальної площадки, а керування електроприводом касетного підіймача 

та підіймача штангового типу з планшета сцени. Рух повинен супроводжуватися звуковою й 

світловою сигналізаціями. 

2.69. Вхідні двері у приміщенні сейфа повинні мати електричне блокування, яке 

запобігає руху касети при відкритих вхідних дверях. 

2.70. Усі частини вижимного сейфа, які рухаються, повинні мати огородження, що 

запобігають випадковому дотику до них людей під час роботи. 

2.71. Вижимні сейфи повинні пересуватися по жорстких напрямних. 

Між нижнім положенням сейфа й підлогою приміщення повинна залишатися відстань 

не менше ніж 0,5 м. 

2.72. Не дозволяється прокладати через сейф мережі водопроводу, опалення тощо. 

2.73. У приміщенні сейфа повинні бути уздовж касети два проходи шириною не менше 

0,7 м. Улаштування проходу між двома суміжними касетами не обов’язково. 

2.74. Піднімальна площадка сейфа повинна мати кабіну-навіс на дві особи для захисту 

працівників від можливого падіння на них скаток декорацій під час руху. 

2.75. Стаціонарні постановочні транспортери виготовляються з окремих ланок 

(пластин), сполучених в безкінечну стрічку. Настил пластин повинен бути дерев’яним і 

знаходитися на одному рівні з планшетом сцени, естради. 



2.76. Кожна пластина повинна забезпечуватись не менше ніж двома парами опорних 

роликів, що пересуваються по жорстких направляючих, розташованих під планшетом. 

Електропривід стаціонарних транспортерів повинен забезпечувати реверсивний рух. 

Швидкість руху повинна плавно регулюватися і не перевищувати 1,0 м/сек. 

2.77. Управління рухом транспортерів повинно здійснюватися з пульта помічника 

режисера або із спеціального пульта. На пульті управління повинна бути кнопка “Стоп” для 

аварійного зупинення транспортерів. Кнопкою “Стоп” повинна бути обладнана привідна 

станція й місця завантаження транспортерів. 

2.78. Усі рухомі частини приводу збірно-розбірного транспортера повинні мати 

огородження, яке унеможливлює випадкові доторки до них, а корпус заземлюється або 

занулюється. 

2.79. Трансформувальна рампа облаштовується по краю авансцени в щілині планшета. 

Розміри щілини повинні бути такими, щоб у неробочому і робочому положеннях відстань від 

поверхні світильників, прожекторів до будівельних конструкцій була не менше ніж 0,05 м. 

2.80. Телескопічні підйомники для освітлювальних приладів постановочного 

освітлення повинні установлюватися так, щоб вони не заважали роботі декораційних 

підйомників або інших постановочних пристроїв. Підйомники як на рівні планшета, так і у 

просторі ігрового трюму не повинні захаращувати проходи і перешкоджати доступу до 

інших сценічних механізмів і пристроїв. 

2.81. У робочому положенні відстань між освітлювальними приладами, що змонтовані 

на телескопічних підйомниках, і декораціями або одягом сцени повинна бути не менше 0,5 м. 

2.82. Телескопічні підйомники повинні мати надійну фіксацію висунутої конструкції в 

робочому положенні. 

2.83. Під час установки телескопічних підйомників у трюмі їх конструкція повинна 

забезпечувати (як в робочому, так і в прибраному стані) закриття прорізу у планшеті сцени. 

2.84. Пульт управління телескопічного підйомника повинен знаходитися в місці, що дає 

змогу безперешкодно оглядати ігрову площадку. 

V. Вимоги безпечної експлуатації сценічного комплексу 

1. Сцена, естрада 

1.1. Прорізи сцени, естради для виносу декорацій, меблів та іншого сценічного майна 

облаштовуються відповідно до вимог ДБН В.2.2-9-99. 

1.2. У діючих будинках театрів, концертних залів за відсутності тамбурів з боку сцени 

або естради взимку дозволяється відчиняти прорізи, які сполучаються з вулицею або 

холодними приміщеннями, тільки короткочасно для занесення декорацій та обладнання в 

період підготовки спектаклю, концерту. 

1.3. Двері, ворота повинні відчинятися у напрямку виходу зі сцени. 

1.4. Декорації спектаклю, концерту повинні встановлюватися з таким розрахунком, щоб 

залишався круговий прохід по сцені, естраді шириною не менше 1 м. 

1.5. Після розбирання оформлення спектаклю, концерту не дозволяється залишати на 

планшеті сцени цвяхи, уламки стопорів, сміття. 

2. Планшет 

2.1. Планшет ігрового майданчика облаштовується відповідно до вимог ДБН В.2.2-9-99 

і повинен бути горизонтальним. 

В оперно-балетних театрах допускається похилий планшет (з підйомом до 2 град. у бік 

ар’єрсцени). 

2.2. Підіймально-опускні площадки повинні бути на одному рівні з підлогою інших 

приміщень сцени або естради (допуск +- 0,005 м). 

2.3. Щити повинні виготовлятися з доброякісного, добре витриманого тонкошарового 

соснового дерева, з вологістю не більше 15% і товщиною не менше 0,06 м при ширині 0,10-



0,12 м (палубний брус). Розташування прошарків деревини в брусках повинно бути 

вертикальне стосовно поверхні планшета. 

2.4. Поверхня планшета повинна бути чистої столярної роботи. 

Бруски щитів з’єднуються між собою на водостійкому клеї, а із зворотного боку 

закріплюються двома накладними поперечними брусками без врізання на шурупах. Головки 

шурупів, болтів та інших деталей кріплення настилу заглиблюють не менше ніж на 0,03 м 

відносно поверхні планшета. Щілини, вибої, сколи, виступи та інші дефекти в щитах і між 

щитами не допускаються. Сучки в щитах повинні висвердлюватися, а отвори, що 

утворилися, закладатися дерев’яними пробками відповідного діаметра на клею. 

2.5. Планшет ігрового майданчика на підіймально-опускних площадках, обертальному 

колі виготовляється збірним щитовим або дощатим із такого самого матеріалу. 

2.6. Планшет ігрового майданчика після настилу й закріплення щитів необхідно чисто 

відшліфувати. Допускається фарбування планшета водним розчином чистого аніліну (без 

емульсії для натирання). 

2.7. Конструкція арени і її планшета повинна забезпечувати міцність від дійсного 

навантаження (від людей, обладнання), але не менше 1 кН/кв.м. Під час використання арен 

для розташування хору, людей у масових сценах тощо конструкції та планшет повинні 

розраховуватися на нормативне вертикальне навантаження 5 кН/кв.м з коефіцієнтом 

перевантаження 1,3. 

2.8. У процесі експлуатації сцени, естради, арени заміна будь-яких деталей настилу 

планшета і несучих його конструкцій на деталі та конструкції з міцністю менше 

розрахункових не допускається. 

2.9. Щілини на планшеті сцени й естради для напрямних портальних і поплавкових 

лаштунків та інших цілей повинні мати ширину не більш 0,05 м й закладатися щільно 

підігнаними рейками. Рейки з обох боків повинні мати двосторонні металеві заплечики, що 

зберігають їх від прогинання й опускання нижче рівня планшета сцени або підняття одного з 

кінців угору. Заплечики не повинні виступати за рівень планшета сцени. 

2.10. Підлогові щілини закладаються спеціальними рамками з укріпленими на них 

щільно підігнаними під щілини рейками. Рамки замикаються з трюму надійними замками, 

що зв’язують їх із несучими конструкціями сцени. Наявність замків по обидва боки кожної 

рамки обов’язкова. Кількість проміжних замків обирається виходячи з міцності. Замки 

повинні мати пристрої для регулювання рівня рейки відносно рівня планшета. 

2.11. Проміжок між обертальним колом, підіймально-опускними площадками, 

кришками люків-провалів й нерухомою частиною сцени не повинен перевищувати 0,01 м. 

2.12. Настил кола, підіймально-опускних площадок та інших пристроїв повинен 

відповідати рівню нерухомої частини планшета. 

2.13. Перед початком спектаклю, концерту сцена повинна очищатися пилососами, 

пилеприбиральними машинами та іншими пристроями, після чого повітря зволожується 

гідропультами та зволожувачами повітря. 

2.14. Планшет сцени необхідно мити теплою водою з милом, содою або синтетичними 

мийними речовинами не рідше одного разу на місяць, у вихідний день театру або за 15-18 

годин до початку спектаклю, концерту. 

2.15. В оперно-балетних театрах, концертних залах перед початком балетного 

спектаклю або окремого акту, у якому виконуються танцювальні номери, планшет або 

площадка для танців протирається вологою ганчіркою з таким розрахунком, щоб до початку 

танцю підлога була сухою. 

2.16. Перед виконанням танцю планшет сцени посипається дрібно потовченою 

каніфоллю. За лаштунками з правого і лівого боку у визначеному місці у спеціальних лотках 

повинна знаходитися дрібно потовчена каніфоль для індивідуальної обробки взуття перед 

танцями. 



3. Колосники 

3.1. Бруски колосникового настилу над ігровим майданчиком повинні розміщуватись 

перпендикулярно портальній стіні (паралельно осі залу для глядачів — сцени, естради). 

Ширина зазорів між брусками не повинна бути більше 0,05 м. 

3.2. Колосниковий настил повинен забезпечувати міцність під час прикладання 

рівномірного навантаження 1 кН/кв.м з коефіцієнтом перевантаження 1,3. 

Елементи колосникового настилу повинні бути розраховані на міцність під час 

прикладання зосередженого навантаження усередині прольоту рівної 1 кН/кв.м з 

коефіцієнтом перевантаження 1,3. 

3.3. Обладнання, що встановлюється на колосниках, повинно рівномірно 

розташовуватись по всьому колосниковому майданчику. 

3.4. Послаблення несучих конструкцій колосникового майданчика (свердління, 

вирізання, видовбування тощо) під час монтажу обладнання не допускається. 

3.5. Закріплення блоків, копиль та інших деталей до колосникових решіток повинно 

бути надійним, виключати зсування їх з місця установки. Блоки закріпляють хомутами, 

сталевими пластинками не менше ніж на чотирьох болтах. 

3.6. Блоки необхідно встановлювати так, щоб троси, які проходять по них, ніде не 

торкалися між собою і не торкалися будь-яких конструкцій. 

3.7. Блоки сценічних підйомників необхідно встановлювати над колосниковими 

решітками. 

3.8. Не дозволяється перестановка блоків, що перебувають під навантаженням. 

3.9. Блоки, встановлені на колосниках, повинні бути доступні для обслуговування. 

3.10. Колосниковий майданчик з одним рівнем повинен мати не менше двох 

евакуаційних виходів, розташованих з протилежних сторін сцени, естради, на зовнішні 

пожежні драбини або закриті внутрішні сходи. 

Допускається улаштування колосникового майданчика в декількох рівнях. Кожний 

рівень колосникового майданчика повинен мати не менше двох внутрішніх сходів для 

сполучення з нижче або вище розташованим рівнем колосників або сполучатися з робочими 

галереями. 

Ширина кожного рівня повинна бути не менше глибини ігрового плану або 

дорівнювати кратності глибини декількох планів. Кожний рівень з боку нижче 

розташованого огороджується на висоту не менше 0,8 м. 

3.11. Не дозволяється зберігати на колосниках обладнання, мотузки, троси, інструмент, 

декорації. 

3.12. Балки для колосникових блоків повинні установлюватися на висоті не менше ніж 

1,9 м над колосниковим настилом. 

3.13. У діючих і тих, що реконструюються, будинках блоки декораційних і софітних 

підйомників можна встановлювати на рівні колосникового майданчика. При цьому над 

тросами повинні бути улаштовані спеціальні ходові містки шириною не менше 0,5 м з 

поручнями висотою не менше 0,8 м. 

3.14. Не дозволяється виконувати на колосниках під час спектаклів, концертів, 

репетицій ремонтно-будівельні або інші роботи. 

3.15. Ремонтні роботи на колосниках виконуються за умови відсутності людей на 

планшеті. На планшеті встановлюються попереджувальні плакати “Обережно, на колосниках 

ведуться роботи”. 

3.16. Вологе прибирання колосникового майданчика проводить не рідше двох разів на 

місяць. 

4. Трюм 



4.1. Сцени театрів і естради концертних залів з нижньою механізацією повинні бути 

обладнані трюмами. Трюми допускається улаштовувати одноярусними та багатоярусними. 

Одноярусні трюми та верхній ярус багатоярусних трюмів використовуються для 

постановочних цілей (монтування декорацій і подачі їх на сцену, “провалу” і проходу 

акторів) і для інших сценічних ефектів — постановки. Трюми використовуються тільки для 

розміщення й обслуговування сценічних механізмів (підіймальних площадок, обертаючих 

кіл тощо). 

4.2. Висота проходу постановочного і технічного трюмів повинна бути не менше 1,9 м, 

рахуючи від підлоги до конструкцій, які виступають. При цьому в постановочному трюмі 

повинен бути забезпечений безперешкодний прохід і вихід людей між конструктивними 

елементами технологічного обладнання (підіймально-опускних площадок, поворотного кола) 

і частинами будинку. Не дозволяється розміщення в проходах постановочного трюму будь-

яких пристроїв, механізмів, верстатів, що знижують висоту трюму і перешкоджають проходу 

людей. 

4.3. У технічному трюмі допускається місцеве зниження висоти проходу під балками, 

трубопроводами й елементами будівельних конструкцій та обладнання до 1,5 м. 

4.4. У технічний трюм допускаються тільки особи, що мають допуск до обслуговування 

механізмів. 

4.5. Не дозволяється влаштовувати в трюмах будь-які допоміжні майстерні, комори, а 

також зберігати декорації і різні предмети. 

4.6. Механізми, встановлені в постановочному трюмі, а також напрямні, якими 

пересуваються контргрузи декораційних підйомників, повинні відгороджуватися металевими 

сітчастими огородженнями. 

4.7. Не дозволяється в трюмах встановлювати стаціонарні апарати, що працюють під 

тиском (компресори, ресивери, балони й ін.). Виняток становлять гідроприводи сценічних 

механізмів. 

4.8. Ділянки трюму, де встановлюється обладнання для сценічних ефектів (фонтани, 

басейни, водяна феєрія тощо), обладнуються водозбірниками для відводу води. 

4.9. Труби гарячого водопостачання, опалення, паропроводів необхідно обладнати 

теплоізоляцією. 

4.10. Підлоги в трюмі мають бути рівними, без вибоїв, щілин і інших дефектів. 

4.11. Прорізи в підлогах багатоярусних трюмів для підіймально-опускних площадок й 

інших цілей облаштовуються огородженням, що запобігає падінню людей. 

4.12. Трюми кожного ярусу облаштовуються не менше ніж двома виходами, 

розташованими із протилежних боків, шириною не менше ніж 1,5 м і висотою не менше ніж 

1,9 м. 

4.13. Приміщення приводів протипожежної завіси, будки суфлерів, регуляторні 

сценічного освітлення (у діючих театрах), щитові електропривідів відокремлюються від 

інших частин трюму й від планшета протипожежними перегородками 1 типу, перекриттями 

3 типу та дверима 2 типу. 

5. Галереї, перехідні містки 

5.1. Кожний ярус галереї сполучається з іншим ярусом і колосниками не менше ніж 

двома сходами, розташованими з різних боків сцени. 

5.2. Яруси робочих галерей повинні мати не менше двох евакуаційних виходів із боків 

сцени, які сполучаються з пожежними драбинами або закритими сходами сценічної частини 

будинку. 

5.3. Ширина освітлювальних галерей при ручних підйомах декорацій повинна бути не 

менше ніж 1,5 м, а перехідних містків не менше ніж 0,6 м. 

5.4. Ширина проходів на машинних галереях між бар’єром галереї і частинами 

установленого на них обладнання (лебідок, гідроприводів, огороджень), що виступають, 



повинна бути не менше ніж 0,8 м. Допускається місцеве звуження проходу до 0,5 м між 

нерухомими частинами лебідок і пультами управління, установленими вздовж бар’єра 

огородження. 

5.5. Висота проходу на галереях і перехідних містках до конструкцій, що виступають, 

повинна бути не менше ніж 1,9 м. 

5.6. Для настилу робочих галерей і перехідних містків застосовуються шпунтовані 

дошки, виготовлені з доброякісного, добре витриманого пиломатеріалу. 

5.7. Настил і конструкція робочих і освітлювальних галерей повинні забезпечувати 

міцність від дії фактичного навантаження, але не менше 3 кН/кв.м по площі настилу галерей 

з коефіцієнтом перевантаження 1,3. 

Настил і конструкція перехідних галерей, містків і несучих їх конструкцій повинні 

забезпечувати міцність від дії фактичного навантаження плюс 0,8 кН/кв.м з коефіцієнтом 

перевантаження 1,3. 

5.8. Підлога галерей і перехідних містків повинна утримуватися в належному стані. 

Несправності настилу, щілини, зазори, що з’являються, необхідно негайно усувати. 

5.9. Не дозволяється пропускати через настил підлоги галерей і перехідних містків 

канати, троси для підвішування декорацій або оформлення спектаклю, концерту. 

5.10. Робочі, освітлювальні та перехідні галереї і перехідні містки огороджуються 

металевим бар’єром з поручнями висотою не менше 1,2 м. Допускається висоту огороджень 

робочих галерей, що примикають до стіни з противагами, знижувати до 0,8 м, а перехідні 

галереї з боку стіни не огороджувати. 

5.11. Галереї та перехідні містки по настилу підлоги з внутрішнього боку поручнів 

обладнуються бортовим дерев’яним огородженням висотою не менше 0,15 м від підлоги. 

5.12. Робочі галереї та перехідні містки обладнують спеціальними пристосуваннями 

(гачками, клямерами тощо). 

5.13. Складати й зберігати на галереях вантажі від противаги декораційних підйомників 

дозволяється тільки в один ряд вздовж бортової дошки, що огороджує галереї з боку ігрового 

майданчика. Не дозволяється зберігати канати, дріт, різні предмети на галереях і перехідних 

містках, а також прив’язувати до поручнів галерей і перехідних містків м’які декорації й 

деталі оформлення. 

5.14. Не дозволяється на галереях і перехідних містках виконувати роботи, пов’язані із 

нагинанням людей через бар’єр або інше огородження. До виконання таких робіт можуть 

залучатися тільки спеціально навчені працівники, які мають допуск до робіт на висоті та які 

пройшли перед цим інструктаж. Працівники зобов’язані надягати запобіжні пояси із 

страхувальними ланцюгами, якими прикріплюються до конструкцій, що забезпечують їх 

безпеку у випадку падіння. 

5.15. Матеріали, інструменти й інші деталі, що залишилися після виконання ремонтних 

робіт, прибирають з галерей і містків. Не дозволяється приносити на галереї інструмент і 

деталі без спеціальної тари. 

5.16. Під час роботи на робочих галереях, перехідних містках не можна тримати в 

кишенях одягу інструменти, кріпильні деталі. Інструмент, необхідний для робіт, що 

виконуються за габаритами галерей, містків, прив’язується до поясів, щоб уникнути його 

випадкового падіння. 

5.17. Гаки та “башмаки” повинні мати спеціальні ремені та прикріплюватися до 

конструкцій огородження. Гаки, “башмаки” повинні зберігатися в спеціально відведеному 

місці. 

5.18. Не дозволяється підвішувати під першою галереєю (освітлювальною або 

робочою) деталі сценічного оформлення. 

5.19. Дерев’яний настил, бортове огородження галерей і містків необхідно обробляти 

вогнезахисними засобами для забезпечення I групи вогнезахисної ефективності. 



5.20. Прибирання підлоги галерей, перехідних містків повинне бути вологе, не рідше 

одного разу на місяць. 

6. Приміщення оркестрової ями 

6.1. Приміщення оркестрової ями облаштовується площею не менше ніж 1,2 кв.м на 

одного оркестранта за висоти не менше ніж 1,9 м до конструкцій навісного козирка, що 

виступає. 

6.2. У разі перекривання оркестрової ями збірно-розбірними щитами для збільшення 

просценіуму їх міцність повинна витримувати навантаження 5 кН/кв.м на площу настилу з 

коефіцієнтом перевантаження 1,3. 

6.3. Штепсельні розетки для живлення освітлення пюпітрів, які розміщені на підлозі, 

встановлюються відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 

6.4. Над оркестровою ямою допускається улаштування навісного козирка не більш ніж 

на 1/3 ширини ями. 

6.5. Торці оркестрової ями, розташовані проти дверних прорізів або закулісного 

простору, облаштовують пристроями, що запобігають випадковому падінню людей 

(пересувними огородженнями, світловими покажчиками тощо). 

6.6. Приміщення оркестрової ями повинно бути обладнано припливною вентиляцією. 

7. Ар’єрсцена, авансцена, кармани 

7.1. Ар’єрсцену (задня сцена) обладнують сценічними підйомниками, колосниками й 

робочими галереями. Декораційні підйомники обладнуються ручним або електричним 

приводом без регулювання швидкості. Софітні підйомники обладнуються електроприводом. 

7.2. У колосниках ар’єрсцени допускається улаштування прорізів для піднімання 

софітів вище рівня колосників. При цьому прорізи в колосниках огороджують відповідно до 

ГОСТ 12.4.059-89. 

За наявності виходів з робочих галерей ар’єрсцени в обхідний коридор улаштовувати 

обхідні галері необов’язково. 

7.3. Настил планшета ар’єрсцени виготовляють із дощок дерев хвойних порід. Дошки 

глибоко просочують вогнезахисними розчинами. 

7.4. Глибина авансцени (просценіум) повинна бути не менше ніж 1,75 м від червоної 

лінії сцени. Довжина авансцени повинна бути не менше ширини портального прорізу й мати 

зручне сполучення зі сценою при закритій завісі. 

7.5. Довжина скосу планшета перед рампою на обрізі просценіуму повинна бути не 

більше ніж 0,05 м. 

7.6. Кармани сцени обладнують монорейковими коліями з електротельферами для 

транспортування декорацій з комор і монтування їх на фурки. 

7.7. Висота прорізу з кармана на сцену має бути не менше висоти будівельного порталу. 

7.8. Прорізи з кармана на сцену необхідно обладнувати шумопоглинальними та 

вогнестійкими шторами. 

8. Механічне обладнання сцен 

8.1. Не дозволяється під час завантаження рами противаги або стрижня опускати 

вантаж до фіксації його в пазах нижчерозташованого вантажу. 

8.2. Всі механізми сценічних підйомників облаштовуються відповідно до вимог чинних 

нормативно-правових актів з охорони праці і підлягають оглядам і випробуванням: 

після установки перед пуском у роботу; 

щорічно перед відкриттям сезону; 

у разі перестановки на інше місце, ремонту й заміни важливих деталей (станини, 

кріплень, зубчастої передачі, гальм, каната тощо). 

8.3. Випробовування сценічних підйомників проводяться: 



статичне — шляхом підвішування на 15 хв. вантажу, масою, що перевищує номінальну 

вантажопідіймальність сценічного підйому на 25%; 

динамічне — шляхом підняття з нижнього положення у верхнє вантажу, масою, що 

перевищує номінальну вантажопідіймальність сценічного підйому на 10%, і перевіркою 

надійності дії гальм при опусканні вантажу. При цьому повинен бути передбачений не 

менше ніж трикратний запас гальмування. 

8.4. Перед підйомом або спуском декорацій противага зрівноважується з таким 

розрахунком, щоб вага завантаженої штанги була дещо менша противаг. Не дозволяється 

звільняти штангу від декорацій до розвантаження противаги. 

8.5. Піднімати й опускати вантаж ручними декораційними підйомниками дозволяється 

тільки з робочої галереї. 

8.6. Для безпечного підняття й спуску великогабаритних декорацій необхідно сусідні 

підйомники відводити за допомогою вірьовок. Відведені вірьовки повинні кріпитися до 

спеціальних пристосувань на огородженнях робочих галерей. 

8.7. Під час підняття та спуску декораційних підйомників необхідно ретельно стежити 

щоб штанги або декорації, що висять на них, не розгойдувалися і не зачіпляли відведений 

канат, перехідні містки, софіти, декорації на планшеті сцени. 

8.8. Під час керування декораційними підйомниками машиністи сцени повинні стежити 

за рівномірним натягом усіх канатів. У випадку опускання штанги на планшет сцени, коли 

ослаб натяг канатів, не дозволяється робити підйом штанги без попередньої перевірки 

тросової системи. 

8.9. Під час підняття однієї декорації декількома індивідуальними підйомниками їхню 

кількість необхідно визначати виходячи з сумарної вантажо-підіймальності лебідок з 

урахуванням коефіцієнта: 

при двох лебідках — 0,7; 

при трьох і більш — 0,5. 

Натяг канатів повинен бути рівномірним. Під час підняття й спуску декорацій перекіс 

не допускається. З цією метою вмикання й вимикання електролебідок повинно бути 

одночасним. У разі несправності хоча б в одному індивідуальному підйомнику підйом або 

спуск вантажу потрібно негайно зупинити. 

8.10. Якщо використовується індивідуальний підйомник для підйому однієї декорації 

на два і більше підвіси, повинні застосовуватися канати точно вивіреної довжини для кожної 

точки кріплення. 

8.11. Для зміни форми вигину каната індивідуального підйомника необхідно 

встановити на колосниках додаткові блоки. 

8.12. Вхід технічного персоналу на підіймально-опускний освітлювальний місток 

дозволяється тільки з одного рівня перехідних консольних містків галерей. 

8.13. Під час обслуговування та виконання ремонтних робіт лишати на софітних 

фермах лампи, світлофільтри, інструмент не дозволяється. 

8.14. Не дозволяється проводити обслуговування і ремонтні роботи під час репетицій, 

спектаклів, концертів. 

8.15. Під час руху софіт-містка світлова апаратура не повинна виступати за габарити 

конструкції містка. 

8.16. Доступ на софіт-містки дозволяється тільки навченим особам. Кількість людей, 

що одночасно перебувають на софіт-містку, не повинна перевищувати двох осіб. 

8.17. Перед робочим пуском протипожежної завіси необхідно переконатися, що на 

шляху завіси немає декорацій або предметів, які заважають руху. 

8.18. На планшеті сцени повинна бути чітко позначена фарбою проекція 

протипожежної завіси “червона” лінія. 



Не дозволяється розташовувати декорації й предмети оформлення спектаклю на 

“червоній” лінії. 

8.19. Не дозволяється під час опускання або підйому протипожежної завіси перебувати 

під завісою. 

8.20. Пуск протипожежної завіси з машинного приміщення, де встановлена лебідка, 

при нормальній експлуатації не дозволяється. 

8.21. Пуск лебідки протипожежної завіси з машинного приміщення дозволяється тільки 

під час наладки механізмів, тільки у присутності на сцені робітника, який підтримує зв’язок з 

приміщенням лебідки. 

8.22. Робочий пуск протипожежної завіси дозволяється: 

черговому робітнику пожежної охорони, начальнику пожежної охорони та відповідальному 

за безпечне виконання робіт на сцені. 

8.23. Не дозволяється використовувати протипожежну завісу не за призначенням. 

8.24. Після закінчення монтажних робіт, перед відкриттям театрального сезону 

необхідно зробити випробування роботи протипожежної завіси. 

8.25. Обслуговування й ремонт механізмів протипожежної завіси проводяться тільки 

під керівництвом відповідального за справний стан механічного обладнання сцени. 

8.26. Під час підйому або спуску площадок з людьми у трюмі повинен перебувати 

машиніст сцени, естради, який в аварійних ситуаціях, що виникли у трюмі, негайно 

припинить підйом або спуск площадок. 

8.27. З артистами, які будуть перебувати на сцені, естраді під час роботи підіймально-

опускних пристроїв, необхідно провести інструктаж, в якому зазначити: 

час підйому або спуску площадок по ходу спектаклю, концерту; 

позначити межі площадок, які використовують; 

показати місце перебування людей. 

З артистами, які будуть безпосередньо підніматися або опускатися, проводиться 

інструктаж з охорони праці. Відповідальний за роботу механізмів повинен особисто 

провести декілька підйомів і спусків з артистами. Артисти, які пройшли інструктаж, 

розписуються в журналі обліку інструктажу з охорони праці. 

8.28. Перед початком акту, в якому використовуються люки-провали, їх межа на 

планшеті відзначається крейдою в чотирьох точках. Артисти, зайняті в цьому акті, 

обов’язково попереджаються помічником режисера про момент відкриття люків машиністом 

сцени. 

8.29. Перед початком спектаклю необхідно перевірити справність кожного люка, 

оглянути і прочистити його. Перед актом, в якому люк використовується, необхідно ще раз 

перевірити його роботу. 

8.30. До роботи з люками-провалами допускаються лише підготовлені працівники 

художньо-постановочної частини. 

8.31. Відповідальний за роботу на сцені практично показує актору як він повинен 

поводитися на сцені під час роботи люка-провалу. Артист, який пройшов інструктаж, 

розписується в журналі обліку інструктажу з охорони праці. 

8.32. Керування обертанням круга, кільця повинно здійснюватися тільки помічником 

режисера або за його командою черговим машиністом сцени. 

8.33. Перед початком спектаклю або під час антракту круг, кільце необхідно 

прокрутити. При цьому усі працівники, які перебувають на сцені в цей момент, повинні бути 

попереджені. 

8.34. Декорації, встановлені на обертовому колі, підіймально-опускних площадках, 

фурках, повинні міцно прикріплюватися до настилу; не виступати за їх межі та не торкатися 

під час руху до підвішених декорацій. 



8.35. Перед відкриттям рампи необхідно перевірити відсутність на щитах людей, 

деталей оформлення та залишених предметів. 

8.36. Не дозволяється вмикати привід механізму рампи, що знаходиться у відкритому 

положенні, коли усередині рампи установлена переносна світлотехнічна апаратура. 

8.37. Перед пуском антрактової завіси необхідно звільнити шлях руху полотнищ завіси 

від декорацій, меблів тощо. 

8.38. У випадку заїдання кареток або інших поломок електропривід антрактової завіси, 

панорам, обрію повинен бути негайно вимкнений. 

8.39. Не дозволяється використовувати полотнище антрактової завіси для підвіски 

декоративного оформлення. 

8.40. Під час руху полотна обрію й панорам машиніст сцени зобов’язаний стежити за 

тим, щоб вони не чіплялися за декорації й інші предмети, що поміщені на сцені. 

8.41. Під час роботи на пересувній освітлювальній рамі електроосвітлювачі повинні 

користуватися страхувальними поясами. 

8.42. Закладні рейки щілин планшета сцени перед пересуванням портальних лаштунків 

повинні вийматися, а після їх установки по маркерам негайно закладатися. 

8.43. Для піднімальних механізмів і пристосувань загального застосування 

випробування проводяться перед кожною постановою або концертом. 

9. Постановочні пристрої 

9.1. Дерев’яні та металеві конструкції декорацій, верстатів, постановочних фурок і 

поворотних кіл повинні бути розраховані на міцність і виготовлятися відповідно до технічної 

документації, затвердженої завідувачем постановчої частини театру, концертної зали та 

погодженої зі службою охороні праці. 

9.2. Метали, що застосовуються для виготовлення несучих конструкцій, повинні мати 

сертифікат відповідності заводу-виготовлювача. 

9.3. Зварні з’єднання не повинні мати зламів, зсувів країв елементів, що з’єднуються, 

тріщин, напливів, пропалів, незаварених місць. Якість зварювання необхідно контролювати 

відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.036-84. 

10. Станки 

10.1. Постановочні станки для декорацій та гри окремих акторів повинні бути 

розраховані на фактичне навантаження, але не менше ніж 1 кН/кв.м на кожного актора з 

коефіцієнтом 1,3. 

10.2. Постановочні станки для розміщення на них людей в масових сценах, хору, 

оркестру розраховуються на нормативне навантаження 5 кН/кв.м з коефіцієнтом 1,3. Станки 

повинні мати паспорт майстерні-виготовлювача з додатком креслення основних вузлів і 

розрахунку міцності. Паспорт підписується інженером-конструктором і керівником. 

10.3. Покриття станків робиться з сухих соснових дощок. Дошки розташовуються 

шарами деревини перпендикулярно поверхні станка. Сучки висвердлюються і 

зашпаровуються пробками на клеї. 

10.4. Станок, робоча частина якого виступає за габарити опори, розраховують на 

стійкість. Коефіцієнт стійкості повинен бути не менше ніж 2. 

10.5. Станки, що використовуються як опора для накидних східців, теж повинні бути 

розраховані на стійкість. Коефіцієнт стійкості береться не менше ніж 2. 

10.6. Металеві частини, що виступають над поверхнею дерев’яного станка, повинні 

бути гладкими, без гострих кутів і задирок. 

10.7. Бруски розбірних щитів у прольотах між станками повинні бути розраховані на 

однакове із станком навантаження. Розбірні щити станків укладаються на рамки без щілин і 

виступів. 



10.8. Станки висотою більше 1,2 м повинні мати зйомні захисні поруччя висотою 

відповідно до ГОСТ 12.4.059-89. 

10.9. Маса окремих елементів станків (рами, щити, заглушки) 

допускається не більше 0,8 кН. 

10.10. Покриття станків з ухилом більше 15 град. необхідно виконувати з поперечними 

рейками, гумовими смугами чи іншими пристосуваннями, що запобігають ковзанню. 

10.11. Великі станки повинні бути збірно-розбірними. 

З’єднання станків повинне бути надійним, що не допускає їх випадкового роз’єднання. 

10.12. Під час установки станків і пандусів на фурці чи в іншій комбінації повинна бути 

забезпечена повна стійкість зборки і виключена можливість зсуву. 

10.13. Якщо до країв станків кріпляться високі предмети, станок розраховується на 

стійкість. Коефіцієнт стійкості приймається не менше 2. 

11. Круги накладні 

11.1. Конструкція накладних поворотних кругів повинна бути збірно-розбірною. 

11.2. Основні конструктивні елементи круга повинні бути розраховані на фактичне 

навантаження, але не менше ніж 2 кН/кв.м, з коефіцієнтом перевантаження 1,3. 

Горизонтальне навантаження слід приймати не менше ніж 0,3 кН/кв.м, з коефіцієнтом 

перевантаження 1,4. Для визначення потужності приводу береться корисне навантаження 1 

кН/кв.м, з коефіцієнтом перевантаження 1,3. 

11.3. Привід круга може бути ручним або електричним. На електропривід круга 

поширюються вимоги пункту 8.8 глави 8 розділу V цих Правил. Ручні й електричні приводи 

повинні кріпитися до несучих будівельних конструкцій. 

11.4. Опорна плита круга повинна спиратися на несучі елементи перекриття планшета і 

міцно закріплюватися. Кріплення напрямних для ковзанок на планшеті сцени, естради 

повинне унеможливлювати їх зсув під час обертання круга. 

11.5. Настил круга виконується розбірним щитовим з дощок хвойних порід дерева. 

Щити повинні надійно кріпитися до каркаса круга. 

12. Об’ємні та м’які декорації 

12.1. Об’ємні декорації, стінки павільйонів тощо повинні розраховуватись на фактичне 

максимальне навантаження. 

12.2. Бруски для виготовлення декорацій повинні бути обстругані з усіх боків. 

12.3. Стелі, дахи, вікна, карнизи й інші деталі повинні бути надійно з’єднані зі 

стінками. Стінки павільйонів та інших вертикальних декорацій повинні бути з’єднані між 

собою та кріпитися до планшета укосами або іншими пристосуваннями. 

12.4. До стінок, що мають висоту більше ніж 1,5 м, на відстані 0,7 м від низу повинні 

прибиватися бруски (поручні). 

12.5. Колони, стовпи, карнизи й інші деталі для підвіски до сценічних підйомників 

повинні мати в верхній частині металеві деталі або кільце, з’єднане з несучими 

конструкціями будинку. 

12.6. Кріплення падуг, куліс ігрових завіс, арок та драпування повинне бути міцним. 

12.7. У тому випадку, коли м’які декорації оснащуються брусками, вони повинні бути 

вставлені в спеціальні мішки. З торців бруска мішки зашиваються наглухо. 

12.8. Під час підйому декорацій необхідно стежити щоб вони не зачіпалися за предмети 

оформлення, що розміщені на сцені, та не піднімали їх за собою. 

12.9. Клапани підвісних декорацій повинні надійно кріпитися до штанги декораційного 

підйомника в місці установки петель, шарнірів. 

12.10. Розбірні кутові ферми-фрамуги клапанів панорам, що мають дві або три секції, 

повинні кріпитися до декораційного підйомника не менше ніж у двох місцях. 



12.11. Підкатки підвісних декорацій повинні бути надійно прив’язані безпосередньо до 

штанги декораційного підйомника. 

12.12. Довжина верхнього і нижнього брусків підвісних декорацій не повинна 

перевищувати довжини штанги. 

12.13. Підйом декорацій, які розгойдуються, не допускається. 

13. Меблі, реквізит, бутафорія 

13.1. Меблі та бутафорія повинні бути справними, стійкими та міцними. Не 

дозволяється подавати на сцену поламані меблі та бутафорію. 

13.2. Розбірні конструкції (стовбури дерев, гілки, пам’ятники, постаменти тощо) 

повинні мати міцні з’єднання, що не допускають зсуву деталей стосовно один до одного. 

13.3. Встановлювати статуї та пам’ятники на постаментах необхідно стійко з 

урахуванням того, що актори можуть їх зачепити. 

13.4. Поверхня бутафорських виробів повинна бути гладкою, без задирок і гострих 

виступів. 

13.5. Драпрі, штори, гардини тощо повинні надійно підвішуватися на штангах, 

кронштейнах, карнизах. Перед спектаклем, концертом їх необхідно очищати від пилу. 

13.6. Постільні речі, що використовуються у репетиціях і спектаклях, повинні бути 

чистими і зберігатись в шафах. Наволочки, простирадла, підковдри після кожного 

застосування здаються до прання. Дворазове їхнє застосування не дозволяється. 

13.7. Ковдри без підковдр у місцях торкання ковдрою до обличчя, шиї повинні 

підшиватися білою тканиною. Після кожного застосування білу підшивку здають до прання, 

а ковдри витрушуються і вибиваються. У міру забруднення ковдри здаються в хімічне 

чищення. 

13.8. У разі застосування під час репетицій, спектаклів, концертів харчового реквізиту 

він повинен відповідати вимогам НПАОП 7.1.30-1.02-96. Продукти повинні бути свіжими та 

купуватися в день вживання. 

13.9. Працівники, які готують їжу, повинні бути в чистих білих халатах, у ковпаках або 

косинках. 

13.10. Реквізитор перед роботою зобов’язаний вимити руки з милом і щіткою, 

обполоскати їх розчином хлораміну. 

13.11. Реквізитори, які готують їжу, повинні проходити медичний огляд відповідно до 

правил, установлених для працівників харчоблоків. 

13.12. Посуд для їжі та пиття перед вживанням ретельно миють гарячою водою. Посуд 

зберігають у спеціальних шафах, які щільно закривають. 

13.13. Холодна зброя (шпаги, мечі, кинджали тощо), яку застосовують на сцені, може 

бути бутафорською і справжньою. Бутафорська зброя, а також побутові предмети (ножі, 

бритви, тростини тощо) виготовляють без гострих кінців і лез. 

Еспадрон, рапіра, багнет повинні мати запобіжні наконечники. 

Наконечник не повинен зніматися. У шпаг, мечів, кинджалів тощо колючі та ріжучі сторони 

обпилюють та заокруглюють. 

13.14. Рукоятки (ефеси) у всіх видів холодної зброї повинні бути справними та 

зручними. Шаблі, шашки, палаші, шпаги повинні мати надійно прикріплені темляки. 

13.15. Спектаклі із застосуванням холодної зброї особливо в масових сценах 

(фехтування, бій, двобої тощо) повинні бути добре відрепетировані з усіма учасниками. Не 

допускаються до спектаклю артисти, які не пройшли спеціальних репетицій. 

13.16. Не дозволяється користуватися під час репетицій, спектаклю, концерту 

холодною зброєю, що не належить даному театру, концертній організації, без перевірки та 

приведення її у стан, що відповідає викладеним вище вимогам. 



13.17. Наказом роботодавця зберігання, облік і видача справжньої холодної зброї 

покладається на призначену відповідальну особу. 

13.18. Відповідальна особа за холодну зброю уважно візуально перевіряє її перед 

кожним спектаклем, концертом, у якому вона застосовується. 

13.19. Дозволяється застосовувати в спектаклі, концерті справжню і бутафорську 

вогнепальні зброї: рушниці, револьвери, пістолети тощо. 

Придбання справжньої вогнепальної зброї здійснюється лише з дозволу та у порядку, 

встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Зброя повинна мати 

просвердлений ствол. 

Для забезпечення збереження зброї необхідно мати спеціально обладнане приміщення 

та сталевий сейф, що унеможливлює вільний доступ сторонніх людей. 

Видача справжньої зброї на репетицію, спектакль, концерт реєструється у спеціальному 

журналі працівником, відповідальним за збереження зброї, призначеним наказом по театру, 

концертному залу. 

14. Польотні пристрої 

14.1. Перед проведенням польоту відповідальний за безпечне виконання робіт на сцені 

перевіряє: 

чи забезпечена польотна колиска або пояс артиста направляючим шнуром; 

наявність шнура на сцені; 

чи перебуває на місці робітник, що супроводжує політ; 

чи відсунута в кінцевому пункті польоту м’яка лаштунка; 

чи перебуває на місці робітник, що відводить лаштунки; 

чи надійно прикріплений артист до колиски або пояса. 

14.2. Підвісні декорації, розташовані в безпосередній близькості від шляху польоту, 

повинні бути прибрані. 

14.3. Для запобігання самовільним поворотам колисок польотних пристроїв до них 

попередньо прив’язуються відповідні шнури або вірьовки. 

14.4. Актори допускаються до польотів тільки після проходження попередніх 

тренувань в репетиційних умовах. Перед кожним польотом відповідальний за безпечне 

виконання робіт проводить з акторами цільовий інструктаж з охорони праці з відповідним 

записом у журналі проведення інструктажів з охорони праці. 

14.5. Перевірка й випробовування польотних пристроїв проводяться щоразу до початку 

роботи. Не дозволяється після перевірки пристрою доступ до нього сторонніх осіб. 

14.6. При зміні канатів, ремонту механізмів або при збільшенні робочих навантажень 

необхідно проводити позачергові випробовування польотних пристроїв. 

14.7. Польотні пристрої піддаються статичним та динамічним випробовуванням 

комісією: 

при статичному випробовуванні вантаж масою на 25% більше розрахункового 

підвішується до каретки, переміщується на середину доріжки й утримується в такому 

положенні не менше 15 хвилин; 

при динамічному випробовуванні вантаж масою на 10% більше розрахункового 

піднімається не менше 5 разів від нижнього до верхнього положення з одночасним 

горизонтальним переміщенням каретки по всій доріжці туди й назад не менше двох разів. 

14.8. Під час польотів всі місця зупинки людей і декорацій необхідно позначати 

знаками (марками), надійно закріпленими на піднімальному та ведучому канатах. Марки, що 

позначають кінцеві пункти польоту, повинні мати особливо відмітні ознаки. 

14.9. Перед польотом повинна бути перевірена справність світлової сигналізації. 

14.10. Склад працівників, які підготовляють кожний політ, повинен бути незмінним. У 

разі відсутності учасника польотів номер відміняється. 



14.11. Пояси для польотів необхідно зберігати у спеціальній шафі та замикати на замок. 

15. Сталеві канати 

15.1. Сталеві канати, що застосовуються як вантажні, тягові і несучі у сценічних 

підйомах та іншому обладнанні, повинні відповідати вимогам безпеки, мати сертифікат 

(свідоцтво) заводу-виготовлювача про їхнє випробовування. У випадку одержання канатів, 

не забезпечених зазначеним свідоцтвом, вони повинні піддатися випробовуванню. Паспорти 

з результатами випробовування повинні зберігатися у відповідального за стан 

експлуатаційного механічного обладнання. Не допускаються до використання канати, що не 

мають свідоцтва про їхнє випробовування. 

15.2. Для декораційних та індивідуальних підйомників, для механізму антрактового та 

циркулярного завіс й інших сценічних механізмів застосовуються тільки сухі сталеві канати. 

16. Конопляні канати 

16.1. У ручних сценічних механізмах застосовують конопляні канати відповідно до 

вимог ГОСТ 12.4.107-82. “Строительство. Канаты страховые. Общие технические условия”. 

16.2. Конопляні канати застосовуються для ручних приводів сценічних механізмів 

тільки після їх попередньої витяжки за допомогою системи блоків і ручної монтажної 

лебідки. 

16.3. Заплітка петлі в конопляному канаті повинна мати не менше двох повних і двох 

половинних пробивок. 

16.4. Не дозволяється використовувати конопляні канати в механізмах для підйому 

людей. 

16.5. Не дозволяється застосовувати смоляні канати у сценічних механізмах. 

17. Карабіни та кільця 

17.1. Карабіни та кільця повинні виготовлятися з м’якої сталі, на них не повинно бути 

раковин, вибоїв, іржи, тріщин і інших вад. 

17.2. Карабіни повинні відкриватися тільки всередину і мати замки, що запобігають 

випадковому розкриттю. 

17.3. Карабіни та кільця перед встановленням необхідно випробовувати подвійним 

навантаженням не менше 15 хв. 

17.4. На кожному кільці або карабіні ставиться тавро з позначенням допустимого 

максимального навантаження. 

17.5. У процесі експлуатації кільця і карабіни перевіряють й посвідчують одночасно з 

оглядом всього механізму. 

17.6. Сценічні механізми не повинні допускатися до експлуатації без випробувань, 

передбачених цими Правилами або заводськими інструкціями. 

VI. Вимоги безпечної експлуатації електроустановок та інженерних мереж 

1. Електропостачання 

1.1. Електропостачання закладів культури здійснюється відповідно до Державних 

санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених 

наказом МОЗ України від 18.12.2002 N 476, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

13.03.2003 за N 203/7524 (ДСанПіН 3.3.6.096-2002). 

1.2. Електропостачання трансформаторних підстанцій (ТП) 

закладів культури повинно здійснюватися від двох незалежних джерел живлення взаємно-

резервуючих ліній 6-10 кВ від найближчих ТП або розподільних підстанцій (РП) міської 

розподільної мережі. 

2. Електроустановки 

2.1. Обладнувати та експлуатувати електроустановки необхідно згідно з вимогами: 



Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом 

Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 10.02.98 за N 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98); 

ГОСТ 12.1.018-93. “ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. 

Общие требования"; 

ГОСТ 12.1.030-81 “ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление"; 

ДСанПіН 3.3.6.096-2002 “Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами 

електромагнітних полів”. 

2.2. Обслуговувати електроустановки, проводити ремонтні, монтажні та 

налагоджувальні роботи повинна енергетична служба (головний енергетик, енергетик, 

інженерно-технічний працівник відповідної кваліфікації). У разі неможливості технічного 

обслуговування електроустановок працівниками закладу культури повинен бути укладений 

договір планового обслуговування зі спеціалізованою організацією (кваліфікованими 

фахівцями). 

За відсутності енергетичної служби або договору зі спеціалізованою організацією 

експлуатувати електроустановки заборонено. 

2.3. Живлення електроприймачів театрів, концертних залів повинно здійснюватися від 

мережі 380/220 В з глухозаземленною нейтраллю. 

2.4. Під час реконструкції електроустановок з живленням напругою 220/127 В 

необхідно передбачати їх перехід на напругу 380/220 В відповідно до вимог чинних 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

3. Освітлювальні установки 

3.1. Освітленість у приміщеннях повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 

“Природне і штучне освітлення”. 

3.2. Живлення робочого і чергового, а також аварійного освітлення повинно 

здійснюватися від різних секцій ГРЩ (ВРП). 

3.3. Управління робочим і черговим освітленням повинно бути передбачено: 

у залі для глядачів — з світлоапаратної, кінопроекційнної і від поста головного білетера 

або біля входу до залу; 

для сцени, естради — із світлоапаратної та пульта на сцені; 

в приміщеннях для глядачів — із поста головного білетера або біля входу до залу. Крім 

того, управління черговим освітленням приміщень для глядачів повинно бути передбачено з 

приміщення пожежного поста (за наявності) або ГРЩ. 

3.4. Керування аварійним освітленням повинно бути передбачено: 

у залах для глядачів — з ГРЩ (ВРП), з світлоапаратної, з кінопроекційнної з поста 

головного білетера; 

у інших приміщеннях для глядачів — з поста головного білетера, пожежного поста і з 

ГРЩ (ВРП); 

для сцени-естради — з пульта помічника режисера на сцені, з пожежного поста, із 

приміщення ГРЩ (ВРП). 

3.5. Переносна освітлювальна апаратура повинна підключатися до мережі тільки через 

типові штепсельні з’єднання із заземлювальним контактом, гнучкими кабелями із 

заземлювальною жилою в загальній оболонці і мідними жилами. 

Лючки в планшеті сцени для підключення переносного освітлювального обладнання 

повинні мати відкидні кришки, що надійно закриваються після відключення штепсельних 

з’єднань. 

3.6. Штепсельні з’єднання для підключення освітлювальних приладів повинні 

встановлюватися в спеціальних коробках відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98. 



3.7. Перенапрямлювальна освітлювальна апаратура, що закріплена одним болтовим 

з’єднанням, що встановлюється над місцями для глядачів та ігрової зони, повинна додатково 

закріплюватись страхувальним тросом або ланцюгом з надійним замком. 

3.8. Зона розташування освітлювальної апаратури над місцями для глядачів повинна 

мати захисну сітку з розмірами, що перекривають габарити освітлювальних приладів при 

всіх варіантах перенапрямлення. 

3.9. На сцені, естраді, у трюмі й кишенях сцени на колосниках робочих галерей 

повинна передбачатися мережа напругою до 42 В із штепсельними розетками для 

підключення переносних освітлювальних приладів і ремонтної апаратури. Освітлювальні 

прилади, установлені в цих зонах на висоті не менше 2,5 м, повинні мати конструкцію, що 

унеможливлює доступ до джерел світла без спеціальних пристосувань. 

3.10. Пристосування та металоконструкції для установки освітлювальної апаратури 

повинні забезпечувати їх жорстке, без вібрацій кріплення і витримувати протягом 15 хв. без 

ушкодження і залишкових деформацій прикладене до них навантаження, рівне п’ятикратній 

масі освітлювальної апаратури, що підвішується. 

3.11. В артистичних приміщеннях і гримубиральних повинно бути передбачене 

комбіноване освітлення (природне і світильники з лампами розжарювання). Для 

підключення світильників місцевого освітлення гримувальні столи повинні бути обладнані 

штепсельними розетками по дві на кожний стіл. 

3.12. Освітлювальні прилади, що використовуються як реквізит, перед вмиканням 

повинні бути перевірені на справність проводів і арматури, відсутність короткого замикання 

та установлюватися таким чином, щоб унеможливити їх доторкування до декорацій сцени. 

3.13. В освітлювальних приладах повинні застосовуватися скляні світлофільтри з 

шириною смуги 3 см, щоб уникнути розтріскування, а також плівкові світлофільтри із 

негорючих матеріалів. 

3.14. Джерела ультрафіолетового опромінення світних фарб повинні бути захищені 

світлофільтрами, що не пропускають промені коротше 320 мк, та мати паспорт з даними про 

випробування. Не дозволяється застосування цих джерел без зазначених світлофільтрів. 

3.15. Не дозволяється застосовувати освітлювальні прилади, що мають температуру 

корпусів більше +150 град.С і ручок управління більше ніж +45 град.С. 

3.16. В освітлювальних приладах не допускається застосовувати джерела світла 

потужністю вище, ніж зазначено у паспорті. 

3.17. У залах для глядачів люстри й виносні софіти, які висять на тросах, що 

використовуються для їх підйому та опускання, повинні мати додаткові “мертві 

закріплення”, з’єднані з несучими конструкціями будинку (фермами, балками). Кількість цих 

закріплень повинна відповідати кількості точок підвісу люстри або софіта. Допускається не 

передбачати “мертві закріплення” при підвішуванні виносних софітів на чотирьох тросах, 

закріплених до противаги. 

3.18. Перенесення освітлювальної апаратури повинно провадитися у брезентових 

рукавицях, що захищають персонал від опіків. 

3.19. Профілактичні роботи з освітлювальними приладами повинні проводитися після 

їх відключення від електромережі і після того, як вони охололи. 

3.20. Вихідний отвір театральної освітлювальної апаратури повинен бути захищений 

захисною сіткою. 

3.21. Установка освітлювальних приладів повинна унеможливлювати їх зіткнення при 

перенацілюванні, а також мимовільне торкання освітлювача до розташованих поруч 

предметів. 

3.22. Освітлювальні й силові щитки, що встановлюють у приміщеннях для глядачів, 

повинні мати дверцята із замками, що унеможливлюють несанкціонований доступ. 

3.23. На кожну рекламну установку повинна бути технічна документація: 



затверджений ескіз установки; 

електричні схеми; 

акт приймання в експлуатацію; 

договір на технічне обслуговування; 

облікова картка профілактичних ремонтів, оглядів; 

графік вмикання та відключення. 

3.24. Усі освітлювальні прилади повинні регулярно піддаватися профілактичним 

оглядам, чищенню і своєчасній заміні несправних елементів. Періодичність робіт 

установлюється планом профілактичних робіт (ППР), затвердженим керівництвом 

електрогосподарства, але не повинна бути рідше одного разу на: 

5 місяців — в приміщеннях для глядачів; 

1 місяць — в приміщеннях сцени, естради і виробничих майстерень; 

6 місяців — в приміщеннях складів декорацій. 

3.25. Освітлювальні прилади, що встановлюються на висоті 5 м від підлоги до низу 

приладу, можуть обслуговуватися з драбин; при висоті більше ніж 5 м повинні 

передбачатися вишки, ходові містки або підіймально-опускні пристрої для опускання 

приладів на висоту, доступну для обслуговування з підлоги. 

3.26. В театрах і концертних залах повинна бути технічна документація, відповідно до 

якої електроустановки допущені до експлуатації: 

акти приймання прихованих робіт; 

генплан ділянки з підземними електрокомунікаціями; 

затверджена проектна документація; 

акти випробовування й наладки електрообладнання; 

акти приймання електроустановки в експлуатацію; 

виконавчі креслення електричних схем; 

технічні паспорти основного електрообладнання; 

інструкції з обслуговування електроустановок. 

4. Лазерні світлоефектні установки 

4.1. Облаштовувати та експлуатувати лазерні світлоефектні установки (далі — ЛСУ) 

потрібно відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм при улаштуванні та 

експлуатації лазерів (ДСанПіН 5804-91 “Санітарні норми та правила улаштування та 

експлуатації лазерів"). 

Використання ЛСУ допускається тільки для професіональних колективів у 

приміщеннях видовищних підприємств. Не допускається застосування ЛСУ: 

самодіяльними колективами; 

професіональними колективами під час виступу на підприємствах громадського 

харчування, дитячих закладах, дискотеках та інших будинках, для яких проведення 

видовищних заходів не є основним видом діяльності. 

4.2. Не дозволяється при застосуванні лазерних світлоефектних установок (ЛСУ): 

використовувати предмети, що дзеркально відбивають і формоутворюють предмети, 

що знаходяться в руках або на одязі артистів і обслуговуючого персоналу; 

використовувати рухомі дзеркально-відбиваючі і формоутворювальні предмети, якщо 

вони не закриті з боку глядачів, артистів і обслуговуючого персоналу світлонепроникними та 

такими, що не підлягають руйнації від лазерного випромінювання шторками, перегородками, 

екранами, насадками на ЛСУ; 

спрямовувати прямі та дзеркально-відбиті лазерні пучки на будівельні, технологічні 

конструкції, предмети декорацій і реквізиту, якщо лазерні промені викликають їх нагрівання. 



4.3. Декорації, завіса, предмети реквізиту не повинні мати дзеркально-відбивних 

поверхонь, якщо вони потрапляють у зону лазерного випромінювання. 

4.4. Під час створення світлових ефектів за допомогою прямого та дзеркально-

відбитого лазерного випромінювання повинна бути цілком виключена можливість попадання 

випромінювання в зону можливого перебування глядачів, артистів і обслуговуючого 

персоналу. 

5. Кіноустановки та електроакустичне обладнання 

5.1. Наказом роботодавця з числа спеціалістів повинна бути призначена особа, 

відповідальна за загальний стан усього телевізійного, електроакустичного комплексу, зв’язку 

та сигналізації. 

5.2. Відповідальний за електрогосподарство повинен мати не нижче III, а 

обслуговуючий і ремонтуючий персонал — не нижче II групи з електробезпеки. 

5.3. До керування кінопроекторами та роботи в кіноаппаратній допускаються тільки 

кіномеханіки, які мають відповідні кваліфікаційні посвідчення. 

5.4. Кінофільми повинні зберігатися у фільмостатах, які щільно закриваються у 

кількості не більше двох програм. 

5.5. У приміщення кіноаппаратного комплексу сторонні особи не допускаються. 

5.6. На сценах підвіска екранів повинна провадитися на декораційному підйомі. 

Встановлення екранних гучномовців допускається на софітних фермах або спеціальних 

відкотних візках. 

5.7. Для обслуговування заекранних гучномовців стаціонарного екрана й передекранної 

завіси повинні обладнуватися постійні площадки зі східцями шириною не менше 0,6 м. 

5.8. Механізм приводу передекранної завіси повинен мати огородження, що 

унеможливлює випадковий дотик до рухомих частин. 

5.9. Управління передекранною завісою повинно здійснюватися з приміщення 

кінопроекціоної і з місця установки механізму передекранної завіси. 

5.10. Обладнання комплексу звукотехнічної апаратури театрів, концертного залу 

облаштовується відповідно до вимог ГОСТ 12.1.006-84. “ССБТ. Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля” 

та розташовується в апаратних. Пульти звукооператора допускається розташовувати на 

відкритих ложах і в залах для глядачів. 

5.11. Металеві частини звукотехнічної апаратури повинні бути заземлені. 

5.12. Комплекси звукотехнічної апаратури повинні мати захист від струмів короткого 

замикання. 

5.13. Для обслуговування гастрольних спектаклів, концертів, якщо вони проводяться в 

незвукофікованих приміщеннях (залах), повинні застосовуватися пересувні комплекси 

звукотехнічної апаратури. Перед вмиканням у мережу апаратура повинна бути вимкнена, а 

металеві каркаси підсилювачів, пульта тощо повинні бути заземлені або занулені. 

Підключення до мережі повинно провадитися шланговим проводом з заземлювальною 

жилою через штепсельні з’єднання з заземлювальним контактом. 

5.14. Для обслуговування гучномовців, установлених на сцені й в інших приміщеннях 

вище 6 м від підлоги, повинна бути площадка шириною не менше 0,6 м з постійними 

огородженнями й східцями з поручнями, відповідно до ГОСТ 12.4.059-89. Для 

обслуговування гучномовців, установлених в стелі зали для глядачів в межфермовому 

просторі, повинні бути обладнані ходові містки шириною не менше ніж 0,6 м. 

5.15. Обладнання технологічного телебачення розміщують в спеціальному приміщенні 

для апаратної. 

5.16. Електромузичні інструменти та підсилювальна апаратура повинні бути справними 

й мати шлангові проводи з штепсельними вилками для підключення до електромережі. 



5.17. Перевірка справності й готовності до дії усіх протипожежних пристроїв, 

інвентарю, припливно-витяжної вентиляції проводиться щодня. 

5.18. У приміщеннях апаратних і кіноустановок повинна бути аптечка з набором 

медикаментів першої допомоги. 

6. Силове електрообладнання 

6.1. Керування протипожежною завісою повинно здійснюватися з приміщення лебідки 

завіси, зі сцени і з пожежного поста та супроводжуватися світловою й звуковою 

сигналізаціями на сцені про рух завіси. 

6.2. Керування димовими люками повинно здійснюватися з приміщення пожежного 

поста, зі сцени і приміщення лебідки. 

6.3. Система керування установок водяного та пінного пожежогасіння облаштовується 

відповідно до вимог ДБН В.2.5-13-98. 

6.4. Електропривід механізмів сценічних підйомників, піднімальних площадок і 

пристроїв (крім тельферних) повинні мати аварійне автоматичне відключення перепідйому в 

силовому ланцюзі з відключенням після спрацьовування пуску апаратами місцевого 

дистанційного управління. 

6.5. При кількості сценічних підйомників більше ніж 10 необхідно передбачати на 

пульті машиніста сцени, а за його відсутності — на пульті помічника режисера — апарат 

керування, що забезпечує одночасне відключення всіх сценічних підйомників. 

6.6. Механізми, що мають, крім електричного приводу, механічний ручний привід, 

повинні бути забезпечені блокуванням, що відключає електропривід при переході на ручне 

управління. 

6.7. Електрообладнання, що має відкриті струмоведучі частини і розташоване в 

приміщеннях, доступних для непроінструктованого персоналу, повинно мати закрите 

огородження — сітчасте, суцільне або комбіноване з висотою не менше 1,7 м. При цьому 

відстань від неізольованих струмоведучих частин до огородження повинна бути не менше 

ніж 0,7 м. 

6.8. Приміщення для лебідок люстри і виносного софіта повинні замикатися на замок. 

7. Ліфти 

Експлуатацію ліфтів необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил будови і 

безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Держгірпромнагляду України від 

01.09.2008 N 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за N 937/15628. 

8. Заземлення та блискавкозахист 

8.1. Заземлення (занулення) повинно облаштовуватись відповідно до вимог ГОСТ 

12.1.030-81. “ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление” і забезпечувати 

захист людей від ураження електричним струмом у разі ушкодження ізоляції в 

електроустановках споживачів і виконуватися при живленні напругою змінного струму 380 

В і вище в усіх електроустановках. 

8.2. У приміщеннях з підвищеною небезпекою й особливо небезпечних заземлення 

(занулення) застосовується при напрузі електроустановок вище 42 В перемінного струму або 

110 В постійного струму. 

8.3. Під час експлуатаційних робіт у приміщеннях з підвищеною небезпекою й 

особливо небезпечних повинні застосовуватися ручні електричні світильники напругою не 

вище 42 В з джерелом живлення з понижувальних трансформаторів або акумуляторів, 

електроінструмент і ручні електричні машини класу II та III. 

8.4. Застосування автотрансформаторів не допускається. 

8.5. Не дозволяється видавати для роботи ручні електричні машини, ручні світильники, 

електроінструмент і допоміжне обладнання до них, що мають дефекти. 

У разі виявлення будь-яких несправностей робота з цими приладами негайно 

зупиняється. 



8.6. Видовищні будинки належать до об’єктів III категорії блисковкозахисту. 

Блисковкозахист будівель і споруд облаштовується відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.5-

38:2008. “Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блисковкозахисту будівель 

і споруд”, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва від 

27.06.2008 N 269. 

9. Акумуляторні батареї та зарядні пристрої 

9.1. Приміщення акумуляторної повинно бути легкодоступним для обслуговуючого 

персоналу, ізольованим від попадання до нього пилу, випарів і газу, а також від проникнення 

води, розташовано ближче до зарядних пристроїв. На дверях приміщення повинні бути 

написи: “Акумуляторна”, “Вогненебезпечно”, “З вогнем не входити”, “Паління не 

дозволяється”. 

Стіни, стелі, двері та віконні рами й інші частини приміщення повинні бути 

пофарбовані кислотостійкою фарбою. Вхід у приміщення повинен здійснюватися через 

тамбур. Приміщення акумуляторної повинно бути обладнано примусовою відокремленою 

припливно-витяжною вентиляцією, що обслуговує тільки приміщення акумуляторних 

батарей і кислотну. 

9.2. Акумуляторні приміщення повинні бути завжди замкнені. 

Ключі видаються тільки обслуговуючому персоналу. 

9.3. Акумуляторні приміщення, в яких проводиться зарядка акумуляторів при напрузі 

більше ніж 2,3 В на елемент, відносяться до вибухонебезпечних класу II. 

9.4. Обслуговування акумуляторних батарей повинно проводитися спеціально 

підготовленим персоналом з групою електробезпеки не нижче III. 

9.5. На усіх посудинах з електролітом, дистильованою водою та нейтралізуючими 

розчинами повинні бути зроблені відповідні написи з назвами речовин. 

9.6. Роботи з кислотою та лугами необхідно виконувати у засобах індивідуального 

захисту (грубошерстому костюмі для кислоти і бавовняному для лугу, гумових чоботях під 

штани, або галошах, гумовому фартусі, захисних окулярах, гумових рукавичках). Спецодяг 

одягають тільки під час роботи в акумуляторному приміщенні. 

9.7. При напрузі до 48 В і ємності до 150 ампер-годин акумуляторні установки мають 

влаштовуватися в металевих шафах з природною витяжною вентиляцією назовні будинку і 

можуть заряджатися на місці їх установки без зміни класу пожежо- й вибухонебезпечності 

приміщення, в якому вони установлені. 

10. Вентиляція і кондиціювання повітря 

10.1. Система вентиляції та кондиціювання повітря облаштовується відповідно до 

вимог СНиП 2.04.05-91. 

10.2. Системи вентиляції з механічним спонуканням і кондиціюванням повітря повинні 

мати централізоване керування. 

10.3. Централізоване керування повинне забезпечувати відключення вентиляції або 

кондиціювання повітря приміщення, в якому сталась пожежа. 

10.4. Автоматичні системи пожежної сигналізації та автоматичні установки 

пожежогасіння повинні бути зблоковані зі схемою централізованого відключення вентиляції 

та кондиціювання повітря. 

10.5. Пульти, щити автоматизації та управління сантехприладів повинні бути 

встановлені в окремих приміщеннях. 

10.6. Вентилятори, компресори та насоси з електродвигунами повинні бути встановлені 

на віброізольованих підставках і відокремлюватися від повітроводів і трубопроводів м’якими 

вставками. 

10.7. Для зниження шуму системи кондиціювання повітря і вентиляції повинні бути 

обладнані глушниками. 



10.8. Усі повітропроводи, повітряні канали, глушники тощо, вентиляційне обладнання 

повинні регулярно очищатися від пилу. 

10.9. Усі отвори припливно-витяжної вентиляції, що розташовані на висоті менше ніж 

2,5 м, повинні бути захищені металевою сіткою з вічком не більше 10х10 мм. 

10.10. Усі обертові частини вентиляційного обладнання, площадки для обслуговування 

і драбини до них повинні огороджуватись відповідно до ГОСТ 12.4.059-89, ГОСТ 26.887-86. 

10.11. У разі виникнення ударів, нерівномірного шуму або вібрації вентиляційне 

обладнання повинно бути негайно виключено. 

10.12. Не дозволяється замінювати привідні паси, робити очищення повітропроводів і 

обладнання під час роботи вентиляційних установок. 

11. Холодильні станції 

11.1. Не дозволяється застосовувати аміачні холодильні машини. 

11.2. Не дозволяється розташовувати фреонові холодильні станції й окремі холодильні 

машини будь-якої продуктивності на сходових майданчиках і під сходами, а також у 

коридорах, фойє та вестибюлях, в евакуаційних проходах і виходах. 

11.3. Фреон необхідно доставляти і зберігати відповідно до чинних вимог нормативно-

правових актів з охорони праці. 

11.4. Не дозволяється експлуатувати апаратуру з пошкодженими маховиками, що 

утруднюють відкривання і закривання посудин, апаратів і комунікацій, наповнених 

зрідженими газами. 

11.5. Не дозволяється виконувати зварювальні роботи на апаратах і трубопроводах, 

заповнених холодоагентом або абсорбентом. 

11.6. На холодильній станції повинні вестися добові журнали ремонту обладнання, 

розпоряджень по холодильній станції, обліку часу роботи обладнання, витрат сировини та 

матеріалів. Записи у журналі перевіряє відповідальний за роботу холодильної станції, 

призначений наказом по театру, концертному залу. 

11.7. У разі виявлення витоку холодоагента через сальники, а також з появою сторонніх 

шумів черговий машиніст холодильної станції повинен негайно зупинити компресор і 

сповістити про це особу, відповідальну за роботу холодильної станції, та записати в добовий 

журнал роботи причину зупинки. 

11.8. Усі обертові частини компресорів, насосів, вентиляторів повинні мати 

огородження. 

11.9. Заповнення ємкостей апаратів рідким холодоагентом не повинне перевищувати 

допустимих величин, зазначених у паспорті установки. 

11.10. Періодичність, характер ремонтів і тривалість їх визначаються нормами роботи 

та ремонту обладнання. Усі ревізії, ремонти та випробування повинні проводитися за 

графіком, затвердженим головним інженером театру, концертного залу. 

11.11. Перед проведенням ремонту агрегату необхідно переконатися, що він 

відключений від джерел струму. 

11.12. Перед початком ремонту апаратів або машин комунікацій, що працюють під 

тиском, необхідно переконатися в тому, що вони відключені від діючих апаратів заглушками 

і перебувають під атмосферним тиском. 

11.13. До роботи на холодильній станції допускають осіб не молодше 18 років, які 

пройшли спеціальне навчання та інструктаж з охорони праці. 

Інструктаж для всіх працівників повинен проводитись не рідше одного разу в три 

місяці та оформлятися записом у журналі. 

12. Зв’язок і сигналізація 

12.1. Розміщення обладнання й апаратури зв’язку та сигналізації повинно проводитися 

в апаратних зв’язку. Електрогодинникові станції допускається установлювати в 



приміщеннях автоматизованих телефонних станцій (АТС). Станція пожежної сигналізації 

установлюється в приміщенні пожежного поста. 

12.2. Електричні станції тривожної сигналізації про пожежу повинні бути автоматичної 

дії, що реагують на тепло, дим, полум’я. Допускаються до роботи станції ручної дії. 

12.3. Автоматичні сповіщувачі про пожежу повинні установлюватися відповідно до 

ДБН В.2.5-13-98. Утримання технічних засобів протипожежного захисту виконується 

відповідно до вимог розділу 6 НАПБ А.01.001-2004. 

12.4. Прокладання кабельних мереж телефонного і диспетчерського зв’язку, пожежної 

сигналізації повинне провадитися відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 

09.01.98 N 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (НПАОП 

40.1-1.21-98). 

13. Водопостачання, водовідведення, теплопостачання, пиловидалення 

13.1. Мережі внутрішнього господарського та протипожежного водопроводу повинні 

бути роздільними і облаштовуватись відповідно вимог СНиП 2.04.02-84. 

Допускаються загальні мережі за умови, що міський водопровід забезпечує подачу 

розрахункової кількості води з напором, необхідним для роботи протипожежних пристроїв 

при максимальній витраті води на господарсько-питні потреби. 

13.2. Водопостачання повинне здійснюватися від зовнішньої кільцевої водопровідної 

мережі двома вводами для забезпечення кожним вводом максимальної розрахункової 

витрати на протипожежні та господарські потреби. Коли такої можливості немає або коли 

існує тільки один канал введення, повинні бути обладнані резервні резервуари для зберігання 

запасів води на 3 години максимальної витрати для пожежогасіння. Для протипожежних 

насосів необхідно мати 100% резерв води. 

13.3. Для внутрішнього пожежогасіння в будівлях театрів, концертних залів повинні 

бути обладнані внутрішні пожежні крани, спринклерні та дренчерні установки 

пожежогасіння та водяні завіси. 

13.4. Для охолодження в системах кондиціювання повинне застосовуватися оборотне 

водопостачання. 

13.5. Забезпечення питною водою здійснюється відповідно до вимог Державних 

санітарних правил і норм “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого 

господарсько-питного водопостачання”, затверджених наказом МОЗ України від 23.12.96 N 

383, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.04.97 за N 136/1940 (ДСанПіН 383). 

13.6. Для користування питною водою працівниками і службовим персоналом театрів, 

концертних залів повинні установлюватися сатураторні установки або бути обладнані 

фонтанчики, з’єднані з водопроводною мережею або бачками. 

13.7. Бачки для питної води повинні бути емальованими, щільно закриватися кришками 

та замикатися на замок. 

13.8. Воду в бачках необхідно міняти щодня, а бачки промивати. Температура води в 

бачках повинна бути не вище +20 град.С і не нижче +8 град.C. 

13.9. В будівлях театрів повинна застосовуватися система центрального водяного 

опалення. 

13.10. Вивід водовідведення з будівель театрів, концертних залів повинен сполучатися з 

міською магістраллю відповідно до вимог і умов експлуатації мереж каналізації для даного 

міста. 

13.11. Будівлі театрів, концертних залів повинні бути обладнані стаціонарними 

установками централізованого пиловидалення або пересувними електричними пилососними 

установками. Пилезбірники та трубопроводи необхідно регулярно чистити. 

13.12. Експлуатація водопровідних і водовідвідних споруд та мереж здійснюється 

відповідно до вимог ГОСТ 12.3.006-75. 



13.13. Під час обслуговування та експлуатації трубопроводів пари та гарячої води 

необхідно керуватися вимогами правил НПАОП 0.00-1.11-98. 

13.14. Проходи уздовж траси трубопроводів повинні бути чистими та добре 

освітленими. 

13.15. Трубопроводи, що проходять складами декорацій, повинні бути надійно 

відгороджені. 

13.16. Наповнення водою, включення, а також відключення спорожнення трубопроводу 

теплового пункту повинні проводитись з дозволу теплопостачальної організації. 

VII. Вимоги безпечної експлуатації допоміжних приміщень 

1. Художньо-декораційні майстерні 

1.1. Художньо-декораційні майстерні облаштовують в безпосередній близькості від 

сцени. 

1.2. Трубопроводи стисненого повітря для підключення фарбопультів повинні 

прокладатися вздовж стін, а компресор повинен установлюватися в окремому приміщенні. 

1.3. Приміщення майстерні повинно мати примусову припливно-витяжну вентиляцію 

та природне освітлення. Для штучного освітлення відповідно до технологічних вимог 

повинні використовуватися лампи розжарювання. 

1.4. Для подачі розписаних декорацій з приміщень майстерні на сцену прорізи в стіні 

обладнують шторами, які закриваються, а в підлозі — кришками з огородженнями 

відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89. Штори й кришки повинні мати границю 

вогнестійкості не менше 0,75 г. 

1.5. Для спуску декорацій на сцену майстерні повинні бути обладнані штанговими 

підіймачами. 

1.6. У приміщенні майстерні не дозволяється використання нітрофарб. 

2. Столярні майстерні 

2.1. Столярні майстерні розташовуються на першому поверсі суміжно з монтувальною, 

поблизу складу декорацій. З приміщення повинні бути виходи в монтувальну і назовні. 

2.2. Приміщення столярних майстерень, розташування деревообробних верстатів, 

технологічні процеси обробки деревини та засоби захисту працівників облаштовують 

відповідно до вимог ГОСТ 12.3.042-88 та вимог цих Правил. 

2.3. Обладнання в столярних майстернях встановлюють відповідно до ГОСТ 12.2.026.0-

93. 

2.4. Сушильні камери повинні мати дверні прорізи шириною 1,5 м і висотою 2 м. Двері 

мають виготовлятися з будівельних матеріалів групи горючості НГ і щільно закриватися. 

3. Бутафорські і слюсарні майстерні 

3.1. Розташування бутафорських і слюсарних майстерень повинно забезпечувати 

зручне сполучення із столярною майстернею і складом бутафорії, меблів і реквізиту. 

3.2. У бутафорських майстернях повинні бути сушильні шафи з місцевою витяжкою. 

Майстерні розташовують на першому поверсі з виходом назовні. 

3.3. Для виготовлення металевих конструкцій декорацій, реквізиту зварюванням 

необхідно обладнувати окремі приміщення площею не менше ніж 20 кв.м. 

3.4. Не дозволяється захаращувати проходи різноманітними предметами, заготовками 

деталей і готовими вузлами. 

3.5. Для зберігання металу, готових вузлів, деталей та інструменту повинні бути 

обладнані складські майданчики або складські приміщення зі стелажами, шафами тощо. 

3.6. Не дозволяється робота на несправних верстатах, а також коли немає або несправні 

захисні огородження. 

3.7. Відстань між лещатами на верстатах повинна бути не менше ніж 1 м. Необхідно 

щоб лещата забезпечували надійне затиснення предметів. 



3.8. Бетонну підлогу на робочих місцях обладнують дерев’яним гратчастим настилом з 

відстанню між планками 0,025-0,030 мм. 

Планки повинні мати призматичну форму, кінці яких не повинні нависати. 

3.9. Працівникам, які працюють на верстатах, що не мають механічних пристроїв для 

видалення стружки, повинні бути видані спеціальні пристосування, гачки, щітки тощо. 

3.10. Не можна зберігати вогненебезпечні та легкозаймисті матеріали (паливно-

мастильні, фарби, розчинники тощо) на робочих місцях. Використаний промаслений 

обтиральний матеріал повинен зберігатися в металевих бочках, які закриваються. 

4. Пральні, просочувальні, фарбувальні 

4.1. Приміщення для прання, фарбування, просочування матеріалів, сушильні камери 

облаштовуються відповідно до вимог чинного законодавства і розташовують в одному блоці. 

4.2. При пральній необхідно мати окремі комори для брудної та чистої білизни. Комора 

для чистої білизни облаштовується стелажами висотою не більш ніж 2 м. 

4.3. Хімічні речовини та фарби зберігаються в окремій коморі. 

4.4. На тарі всіх хімічних речовин роблять чіткі написи з назвами цих речовин, датою 

виготовлення, концентрацією. Не дозволяється зберігати хімічні речовини без напису та 

невідомі хімічні речовини. Тара повинна бути з кришками (пробками), які щільно 

закриваються. 

4.5. Стіни та підлога в приміщеннях пральних, фарбувальних, просочувальних і 

коморах повинні вимощуватись керамічною плиткою, а стелі фарбуватись масляною або 

вологостійкою фарбою. 

4.6. Підлоги повинні бути з ухилом для стоку рідини та мати приймальні отвори для 

водостоків (трапи). Трапи та самі водостоки повинні утримуватись у справному стані і 

регулярно чиститися. 

4.7. Приміщення пральних, просочувальних і фарбувальних повинні обладнуватися 

примусовою припливною та витяжною вентиляцією. Над фарбувальними казанами, 

електроплитами та ванними повинні бути витяжні зонти з автономною витяжкою. 

4.8. Кожна пральна машина, сушильна, сушильно-прасувальна машина, прес, 

центрифуга повинні мати механічне блокування, що перешкоджає пуску електродвигуна при 

відкритих люках, дверях або огородженнях. Справність блокування повинна перевірятися 

щодня. 

5. Пошивні, драпірувальні, прасувальні 

5.1. В пошивних, драпірувальних майстернях і в прасувальнях необхідно 

дотримуватись норм і правил відповідно до чинних вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці. 

5.2. Швейні машини розташовують на відстані 0,4 м від стін, колон у неробочій зоні та 

на відстані не менше ніж 1,2 м у робочій зоні. 

Проходи між рядами швейних машин або розкрійних столів повинні бути шириною не 

менше ніж 1,5 м. 

5.3. Приміщення пошивних, драпірувальних і прасувальних облаштовуються 

примусовою припливно-витяжною вентиляцією. 

5.4. Для зберігання матеріалів повинна бути комора із стелажами та полицями з 

урахуванням вільного до них доступу. Висота стелажів та полиць не повинна перевищувати 

2 м. 

5.5. Металеве окантування лекал повинно мати гладку поверхню без задирок. 

5.6. Приміщення, де встановлено прасувальні столи з електропрасками, повинні мати 

електроізолюючі підлоги. Головки цвяхів повинні бути утоплені. 



5.7. Прасувальні столи повинні бути розташовані так, щоб працівник не міг одночасно 

доторкатися до корпуса праски та незаземлених частин обладнання або до струмопровідних 

конструкцій (опалювальних приладів, трубопроводів). 

5.8. Робоча поверхня й огородження прасувальних столів повинні виготовлятися з 

матеріалу, який не проводить електричний струм (дерево, пластмаса тощо), і кріпитися до 

металевої станини болтами з утопленими голівками. 

5.9. Огородження заземлених металевих конструкцій прасувальних столів повинно 

виключати випадкове доторкання до них працівника. 

5.10. Електропраски повинні підключатися до мережі через апарати закритого 

виконання та розташовуватись на прасувальних столах. 

5.11. Електропраски, які живляться через розподільчі трансформатори, повинні 

підключатися до електромережі так, щоб унеможливити випадкове доторкання працівників. 

5.12. Підставки для прасок повинні виготовлятися з електроізолювальних негорючих 

матеріалів. 

5.13. Після закінчення роботи електрична мережа штепсельних розеток для 

підключення прасок повинна відключатися загальним вимикачем, установленим поза 

приміщенням. 

5.14. На всіх універсальних швейних машинах і машинах, що виконують 

зигзагоподібну строчку, повинні бути установлені запобіжники від проколу пальців голкою. 

5.15. Ниткопротягувальні машини, які далеко виступають із корпуса убік працівника, 

повинні бути огороджені скобами. 

5.16. Працівники, які використовують ручну голку, повинні користуватися наперстком 

з обідком і прокладкою, що відповідають розміру пальця працівника. 

5.17. Швейні машини повинні мати місцеве освітлення. 

5.18. Драпірувальні роботи на висоті повинні виконуватися не менше ніж двома 

працівниками, один з яких перебуває внизу для подачі матеріалу та страховки стійкості 

драбини або сходів. 

6. Гардеробні поточного сезону та склади костюмів 

6.1. У театрах, концертних залах повинні бути гардеробні поточного сезону. 

Приміщення гардеробних розміщують поблизу вбиралень для артистів. У театрах, крім 

гардеробних, повинні бути облаштовані комори для костюмів. Приміщення комор 

розташовують в комплексі приміщень виробничих майстерень. 

6.2. Приміщення гардеробної і комори костюмів обладнуються спеціальними 

конструкціями для розвішування костюмів, між якими забезпечуються проходи. Ширина 

центрального проходу має бути не менше ніж 1,2 м. 

6.3. Приміщення гардеробної й комори для костюмів облаштовують припливно-

витяжною вентиляцією. 

6.4. Один раз на рік необхідно проводити аналіз повітряного середовища на 

присутність у повітрі парів нафталіну. Гранична концентрація парів нафталіну не повинна 

перевищувати 20 мГ/куб.м. 

6.5. Приміщення гардеробної та комори костюмів облаштовують відповідно до вимог 

СНиП 2.04.05-91. 

6.6. Щороку слід проводити генеральне прибирання приміщень, перевіряти стан 

костюмів, очищувати їх від пилу. 

6.7. Вологе прибирання приміщень виконується у такі строки: 

склади костюмів — один раз на два тижні, гардеробні поточного сезону — щодня. 

6.8. Розвезення костюмів по артистичним вбиральням здійснюється на спеціальних 

візках, обладнаних конструкціями для підвішування вішалок з костюмами. 

VIII. Вимоги безпеки при проведенні допоміжних видів робіт 



1. Художньо-декоративні роботи 

1.1. Художньо-декоративні роботи на висоті більше ніж 1,2 м повинні виконуватися із 

спеціальних містків, інвентарного риштування, пересувних вишок та інших пристосувань. 

1.2. Містки, підмостки, вишки тощо висотою більше 1,2 м повинні мати огородження 

відповідно до ГОСТ 12.4.059-89 “ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные 

инвентарные. Общие технические условия”. 

1.3. Для зберігання фарб повинні виділятися спеціальні приміщення. Олійні фарби, 

лаки, пасти та інші необхідно зберігати в металевій тарі. Пігменти та барвники допускається 

зберігати в поліетиленових мішечках. 

Тара для рідких фарб, лаків, пасти тощо повинна бути справною та щільно закриватися. 

На тарі повинні бути етикетки або бирки із зазначенням марки розчинника, номера партії, 

дати виготовлення. 

1.4. Розігрівати клей необхідно в клеєварках на водяній бані. 

1.5. Клеєварки установлюють в спеціальному приміщенні або у відведеному для цієї 

мети місці. 

1.6. Не дозволяється нагрівати пасти, фарби, лаки, розчинники та працювати з ними 

при відкритому вогні. 

1.7. Розлиті на підлогу фарби, розчинники, пасти тощо повинні негайно прибиратися за 

допомогою сухої тирси, піску або ганчір’я. 

1.8. Інструменти та фарбопульти повинні бути справними. 

Справність пневматичного інструменту, манометрів і запобіжних клапанів, а також 

міцність кріплення гумових шлангів необхідно регулярно перевіряти та випробовувати 

тиском, що перевищує в 1,5 рази робочий. 

1.9. Під час роботи не можна допускати перегинів і заплутування гнучких шлангів. 

1.10. Манометри на повітряних компресорах повинні бути справними й 

опломбованими. 

1.11. При сильному забрудненні рук та інших відкритих частин тіла видалення фарби 

необхідно робити ганчір’ям, змоченим спеціальним розчином, пастами, ацетоном або гасом. 

Не дозволяється використовувати для очищення шкіри тіла бензол, етиловий бензин, 

чотирихлористий вуглець. 

1.12. Не дозволяється зберігати харчові продукти та вживати їжу на місці проведення 

робіт, у приміщенні приготування фарб та в коморах лакофарбових матеріалів. 

1.13. Працівники, які виконують художньо-декоративні роботи, повинні бути 

забезпечені спецодягом та індивідуальними засобами захисту: респіраторами, окулярами, 

рукавичками тощо, а також захисними мазями та пастами відповідно до вимог “Типових 

галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівникам і службовцям підприємств, установ, організацій 

культури”, затверджених Держкомпраці СРСР 23.11.82 (НПАОП 0.05-3.46-82). 

2. Ремонтні роботи 

2.1. Ремонтні роботи, пов’язані зі зміною несучих елементів будинку, технологічного 

обладнання, з додатковою підвіскою обладнання й апаратури, повинні виконуватися на 

підставі затвердженої технічної документації. 

2.2. Під час ремонтно-будівельних, електромонтажних і налагоджувальних робіт, що 

проводяться в діючому театрі, концертному залі, представники підрядної організації та 

замовника зобов’язані розробити заходи щодо забезпечення безпечної експлуатації будівлі й 

обладнання на період ремонту. 

2.3. Ремонт та налагодження обладнання і механізмів повинен проводити спеціально 

навчений та проінструктований персонал, який має відповідну кваліфікацію та пройшов 

стажування і перевірку знань. 



2.4. Ремонт обладнання необхідно проводити відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.24-01 

і заводських інструкцій та посібників, доданих до обладнання, та цих Правил. 

2.5. Усі види робіт з ремонту обладнання, будівель і приміщень проводяться тільки 

після ретельної підготовки робочого місця й інструменту, що забезпечує безпечне ведення 

робіт. Робоче місце повинне бути добре освітлено відповідно до ДБН В.2.5-28-2006. 

2.6. Під час ремонтних робіт працівники повинні бути забезпечені справним 

інструментом і пристосуванням. 

2.7. Під час робіт з приставних драбин дозволяється стояти на 1 м нижче верхнього 

щабля. Не дозволяється проведення робіт з верхнього щабля без відповідної опори. 

2.8. Під час роботи на приставних драбинах обов’язково повинен бути присутній ще 

один робітник, в обов’язки якого входить запобігання можливому ковзанню та падінню 

драбини від випадкових наїздів і поштовхів. 

2.9. Під час роботи на висоті інструмент повинен укладатися в переносну шухляду або 

сумку. 

Не дозволяється під час роботи на висоті кидати вниз матеріали, недогарки електродів, 

інструмент тощо. 

2.10. Під час роботи на даху, риштуваннях та інших висотних місцях, які не мають 

поручнів та огороджень, необхідно обов’язково використовувати страхувальний пояс. Місце 

кріплення страхувального каната визначається відповідальною особою за виконання роботи 

після ретельної перевірки його міцності та надійності. 

2.11. Перед ремонтом обладнання його необхідно відключити від джерел 

електроживлення і на пускові пристрої повісити плакати, які вказують, що обладнання 

перебуває в ремонті і пуск його не дозволено. 

Після закінчення ремонту або налагодження перед пуском обладнання або механізму 

всі зняті огородження і пристосування повинні бути поставлені на місце, міцно та правильно 

закріплені. 

2.12. Не дозволяється на ходу чистити, обтирати обладнання, робити його змащення, 

налагодження або ремонт, підтягувати гайки, надягати ланцюги тощо. 

2.13. Знімати та ставити привідні паси можна тільки за допомогою спеціального 

пристосування. 

2.14. Під час ремонтних робіт дозволяється користуватися переносними електричними 

світильниками відповідно до вимог “Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів” затверджених Держнаглядохоронпраці України 09.01.1998 N 4, зареєстрованих 

в Мін’юсті України 10.02.1998 N 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98). Світильники повинні мати 

запобіжну сітку та гачок для підвішування. 

2.15. Ремонт великих вузлів необхідно виконувати за наявності спеціальних столів і 

піднімальних пристроїв. На робочих місцях працівників встановлюють необхідну кількість 

шаф і стелажів для деталей. 

Монтаж і демонтаж обладнання, яке має велику висоту, виконується з міцних і стійких 

риштувань. 

2.16. Ремонт обладнання світильників зовнішнього освітлення, встановлених на опорах 

і на висоті більше ніж 3 м, необхідно виконувати з автомобільних телескопічних вишок. 

3. Антисептування та вогнезахисна обробка деревини 

3.1. До робіт з антисептичної обробки деревини й вогнезахисного просочування 

декорацій і дерев’яних конструкцій будинку допускаються працівники, які пройшли 

інструктаж з охорони праці, медичний огляд. Вогнезахисті речовини повинні бути 

сертифікованими. 

3.2. Не допускаються до цих робіт особи з хворою шкірою — із саднами, опіками, яка 

потріскалась. 



3.3. Для працівників, які працюють з антисептичними й вогнезахисними сумішами, 

повинне бути обладнане побутове приміщення для перевдягання та роздільного збереження 

робочого та особистого одягу. Після закінчення роботи вони повинні користуватися душем, 

бути забезпечені милом та рушником. 

3.4. Тара з-під хімічних матеріалів для антисептичної й вогнезахисної обробки 

деревини повинна бути знешкоджена (спалена). 

3.5. Готування антисептичних і вогнезахисних речовин необхідно робити на відкритих, 

відокремлених майданчиках або в окремих приміщеннях, обладнаних вентиляцією. Доступ 

сторонніх осіб до місць готування речовин заборонено. Під час готування речовин необхідно 

вжити заходи проти розпилення, розбризкування отруйних речовин. Працівникам необхідно 

видавати гумові рукавички та протигази. 

3.6. Під час антисептичної та вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій одночасне 

проведення будь-яких інших робіт у даному приміщенні не дозволяється. 

3.7. Після закінчення робіт з антисептичної та вогнезахисної обробки деревини місця 

зберігання та готування сумішей повинні бути очищені та знешкоджені. 

3.8. Обладнання й інструменти, які застосовуються під час антисептичної та 

вогнезахисної обробки деревини, необхідно після роботи мити та зберігати в спеціальному 

місці. 

IX. Додаткові вимоги безпеки 

1. Батальні сцени 

1.1. Під час постановки батальних сцен (фехтування, рукопашний бій, бійки тощо) 

необхідно вжити заходів для забезпечення безпеки акторів та учасників масових сцен та 

запобігання травмам. 

1.2. Постановник батальних сцен зобов’язаний подати в дирекцію театру, концертного 

залу письмові рекомендації з охорони праці під час виконання поставленої композиції в 

структурі руху й у просторовому розташуванні виконавців, а також засоби захисту від травм 

(захисні жилети, мати, сітки тощо). 

1.3. Роботодавець театру, концертного залу на підставі рекомендацій постановника 

батальних сцен повинен видати наказ, яким повинен передбачити конкретні вимоги до 

виконавців і заходи щодо їхнього забезпечення захисними засобами працівників 

постановочної частини. 

1.4. Батальні сцени повинні бути добре відрепетировані. Перед кожним спектаклем, 

концертом режисер (помічник режисера), який веде спектакль, концерт, зобов’язаний 

проінструктувати виконавців, а найбільш небезпечні фрагменти батальних сцен 

відрепетирувати і зробити запис у журналі обліку інструктажу. 

Не дозволяється введення нового виконавця в батальні сцени без проходження 

відповідної підготовки та репетицій з постановником. 

2. Монтування, перенесення і перевезення декорацій 

2.1. Монтування декорацій і оформлення спектаклю на сцені повинні бути організовані 

відповідно до розробленого сценарію, який затверджує режисер, із урахуванням перенесення 

декорацій зі складів. 

Розвішування декорації по декораційних підйомах і розміщення їх на ігровій площадці 

повинні проводитися відповідно до монтувальних аркушів. 

2.2. Підйом, спуск і пересування декорацій проводяться тільки за командою ведучого 

спектаклю. Під час установки сходів, станків, площадок, огороджень необхідно перевіряти 

надійність їхнього кріплення. 

2.3. Під час монтування декорацій працівники повинні бути забезпечені спеціальним 

інструментом, який має вушка для прикріплення до пояса. Інструмент повинен бути 

справним. 



2.4. Виклик артистів на сцену повинен проводитись за сигналом помічника режисера 

тільки після закінчення основних робіт із збирання декораційного оформлення спектаклю. 

Не дозволяється перебувати на сцені під час антракту і спектаклю артистам та технічному 

персоналу, що не мають безпосереднього відношення до робіт, які виконуються на сцені. 

2.5. Перед вистиланням доріжок, килимів тощо необхідно переконатися, що планшет 

сцени цілком закритий щитами. Біля металевих кришок, лючків, щоб уникнути ковзання 

тканини по металу, доріжки прибиваються цвяхами. 

2.6. Надійність з’єднання карнизів зі стінками, арками, колонами перед установкою їх 

на місце перевіряється особою, відповідальною за спектакль. 

2.7. Не дозволяється в процесі збирання та розбирання об’ємних декорацій ставати на 

їх конструкції. 

2.8. Кріплення деталей оформлення до планшета сцени, до підвісів, один до одного 

повинно бути міцним і мати пристосування, що унеможливлюють випадкове роз’єднання. 

2.9. Машиністи сцени, які працюють на висоті, повинні дотримуватися вимог Правил 

охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду 

від 27.03.2007 N 62, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за N 

573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07). 

2.10. У разі перенесення високих стінок їх необхідно підтримувати вище середини 

укосом або “башмаком”. 

2.11. Під час перевезення декорацій неспеціалізованим автотранспортом їх укладають 

щільно одна до одної, накривають брезентом і надійно перев’язують вірьовками. 

2.12. Взимку необхідно очищати від снігу та льоду шлях, яким переносять декорації. Не 

дозволяється переносити декорації слизькою поверхнею. 

2.13. Перед навантаженням і розвантаженням декорацій у товарні вагони необхідно 

перевірити міцність і справність помостів. 

2.14. Лебідки і талі, що використовуються для навантаження і розвантаження 

декорацій, повинні надійно кріпитися. 

2.15. Перевозити костюми, взуття, білизну, головні убори необхідно в металевих або 

дерев’яних шухлядах, спеціально обладнаних для транспортування. Шухляди повинні мати 

ручки для зручності навантаження і розвантаження. 

3. Тварини на сцені 

Використання тварин у видовищних заходах здійснюється відповідно до статті 25 

Закону України “Про захист тварин від жорсткого поводження”. 

4. Демонстрація феєрверків 

4.1. Демонстрація феєрверків проводиться згідно з вимогами Тимчасових правил обігу 

в Україні побутових піротехнічних виробів, затверджених наказом МВС від 23.12.2003 N 

1649, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за N 263/8862. 

4.2. При використанні побутових піротехнічних виробів необхідно дотримуватись 

вимог інструкції, переконатись, що використання піротехнічного засобу не зашкодить 

здоров’ю та життю людей, не призведе до пошкодження майна і нанесення шкоди 

навколишньому середовищу. 

Начальник відділу організації 

державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Держгірпромнагляду В.Ткачов 

 

 

 

 

 

 



РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ В ГАЛУЗІ 

 

1. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік 

2. Розслідування та облік нещасних випадків 

3. Огляд місця, де стався нещасний випадок 

4. Опитування потерпілого, свідків та посадових осіб 

5. Визначення причин нещасного випадку 

1. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ І ВЗЯТТЯ ЇХ НА ОБЛІК 

Правильна класифікація та облік нещасних випадків дають змогу 

об’єктивно оцінити рівень безпеки праці на виробництві. Крім того, правильна 

класифікація нещасного випадку (як виробничого, так і не виробничого) це – 

захист матеріальних інтересів і забезпечення певних соціальних гарантій 

потерпілого та його сім’ї. 

Перш за все слід пам’ятати, що всі нещасні випадки, що сталися з 

працівниками на території підприємства як у робочий час, так і до чи після 

нього, поза підприємством під час виконання завдання роботодавця підлягають 

обов’язковому розслідуванню у порядку, встановленому Положенням про 

порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві. (П О С Т А Н О В А від 21 серпня 

2001 р. N 1094) За результатами розслідування вирішується питання щодо 

взяття чи ні нещасного випадку на облік. 

Одним з головних критеріїв для кваліфікації нещасного випадку як 

такого, що стався на виробництві, є місце, де він стався, тобто територія 

підприємства – ділянка землі за генеральним планом з усіма розташованими на 

ній виробничими, допоміжними приміщеннями та службами підприємства. Що 

ж до його зв’язку з виробництвом, то про це піде мова далі. 

Інакше розглядається питання про кваліфікацію нещасних випадків, що 

сталися у підсобних господарствах підприємства, на всіх земельних угіддях (на 

полях, шляхах), у виробничих приміщеннях, житлових будинках, які 

використовуються як виробничі. Майже до всіх таких виробничих приміщень і 

об’єктів існує вільний доступ: туди можуть зайти сторонні особи, члени сімей 

працівників. За таких обставин, щоб уникнути помилки під час кваліфікації 

нещасних випадків, необхідно розглядати питання у комплексі (тобто не тільки 

за ознакою «територія»), а беручи до уваги всі вимоги Положення. Та головне 

те, що нещасний випадок, який стався за межами території або на не чітко 

визначеній території виробництва, може розглядатись як такий, що стався на 

виробництві, якщо він стався під час виконання працівником своїх службових 

обов’язків, або якщо працівник діяв в інтересах виробництва. Зрозуміло, що 

нещасний випадок, який стався зі сторонніми особами, до цієї категорії не 

належить. 

Перед вирішенням, чи брати нещасний випадок на облік (тобто складати 

акт за формою Н-1 чи НТ) як виробничий, необхідно з’ясувати: з ким, де, коли, 

за яких обставин і з яких причин стався нещасний випадок. Розглянемо 

приклади, коли провідну роль у цьому відіграє місце, де стався нещасний 

випадок. 



Нещасні випадки, які сталися з працівником на території підприємства 

або в іншому місці роботи під час встановленої перерви (технологічної, для 

вживання їжі, санітарно-оздоровчого характеру тощо), розслідуються 

відповідно до Положення. Питання щодо взяття нещасного випадку на облік 

вирішується комісією з розслідування залежно від конкретних обставин і 

причин. Якщо нещасний випадок стався на території підприємства в неробочий 

час, у вихідні та святкові дні, коли потерпілий знаходився на підприємстві 

через необхідність бути там особисто (отримання заробітної плати, відвідання 

медичного закладу, наради тощо), такий нещасний випадок також розслідується 

й береться на облік. 

Деякі нещасні випадки не беруться на облік, хоча вони сталися на 

виробництві. До них належать такі нещасні випадки, якщо встановлено, що 

вони сталися під час спортивних ігор на території підприємства; під час 

скоєння злочину (якщо суд визнає потерпілого винним), у результаті природної 

смерті (за висновком судово-медичної експертизи) і в результаті самогубства 

(за висновком прокуратури). 

Під час розслідування нещасних випадків, які можуть каліфікуватись як 

не пов’язані з виробництвом, часто робиться досить принципова помилка. 

Замість того, щоб відповідно до Положення розслідувати нещасний випадок, а 

потім вже виносити рішення про його зв язок з виробництвом, комісія ще до 

розслідування, під тиском адміністрації передчасно вирішує, що нещасний 

випадок не пов’язаний з виробництвом. Тому опис обставин переобтяжується 

подробицями, які не розкривають справжньої причини нещасного випадку, але 

дають привід до завчасного орієнтування на те, що випадок не пов’язаний з 

виробництвом. Як правило, рішення, прийняті на підставі таких розслідувань, 

бувають хибними. 

Досить часто до категорії нещасних випадків не пов’язаних з 

виробництвом відносять такі, які сталися на території підприємства по дорозі 

до робочого місця або з робочого місця до санітарно-побутових приміщень 

через порушення вимог безпеки потерпілими, низьку виробничу дисципліну, 

під час виконання робіт не за завданням адміністрації, внаслідок впливу на 

людину з поганим станом здоров’я виробничих факторів. При цьому основним 

мотивом висувається провина самого потерпілого. 

Порушення вимог охорони праці, недисциплінованість, особиста 

необережність потерпілого під час виконання ним трудових обов’язків не 

можуть бути підставою для кваліфікації нещасного випадку як не пов’язаного 

з виробництвом. 

Існують труднощі з установленням зв’язку з виробництвом випадків, які 

сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров’я працівника (серцеві напади, 

інсульт тощо). Вони беруться на облік у тому випадку, якщо погіршення здоров’я 

працівника сталося внаслідок впливу небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів, або коли потерпілий не проходив передбаченого законодавством 

медичного огляду, а виконувана робота була протипоказана потерпілому відповідно 

до медичного висновку про стан його здоров’я. 



Нещасні випадки, які сталися під час доставки працівників на роботу або 

з роботи на транспорті підприємства, беруться на облік підприємством, праців-

никами якого вони є.  

На багатьох підприємствах без зупинки виробництва ведуться роботи з 

реконструкції і будівництва нових об’єктів, регулярно ремонтуються агрегати, 

обладнання. Такі роботи, як правило, виконують спеціалізовані організації і у 

разі нещасних випадків починаються суперечки щодо їх розслідування та 

обліку. 

У таких ситуаціях необхідно керуватись наступним: нещасний випадок, 

що стався з робітником підприємства, який виконував роботи під керівництвом 

своїх посадових осіб на окремій дільниці, об’єкті, території іншого 

підприємства, розслідується і береться на облік підприємством, яке виконує 

роботи. 

На діючих підприємствах адміністрація часто направляє робітників та 

службовців на допомогу будівельникам для прискорення введення в 

експлуатацію виробничого (житлового) об’єкта. Якщо нещасний випадок 

стався на будівельному майданчику з працівником підприємства, яке направило 

працівника, який працював самостійно або під керівництвом технічного 

персоналу свого підприємства, то такий випадок береться на облік цим 

підприємством. Якщо ж випадок стався під час виконання робіт під 

керівництвом технічного персоналу будівельної організації – брати його на 

облік повинна будівельна організація. Тому, щоб уникнути непорозумінь, обом 

організаціям слід видавати відповідні накази або передбачати такі випадки під 

час укладання договорів. Це не тільки дасть змогу запобігти конфлікту щодо 

обліку травм, але й, що найголовніше, підвищить відповідальність посадових 

осіб за організацію безпеки праці. 

2. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 
Одним з основних завдань у роботі інженера з охорони праці є 

розслідування нещасних випадків. Треба пам’ятати, що він несе безпосередню 

відповідальність за якість розслідування, правильність визначення причин 

нещасного випадку та повноту заходів щодо усунення причин виникнення 

аналогічних випадків на виробництві. Тому до розслідування нещасного 

випадку треба підходити з повною відповідальністю. 

Поняття «нещасний випадок на виробництві». Відповідно до ДСТУ 

2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», «нещасний 

випадок на виробництві – це раптове погіршення стану здоров’я чи 

настання смерті працівника під час виконання ним трудових обов’язків 

внаслідок короткочасного (тривалістю не довше однієї робочої зміни) 

впливу небезпечного або шкідливого чинника». 

Згідно з резолюцією МОП «Про статистику виробничого травматизму», 

прийнятою 16-ю Міжнародною конференцією зі статистики праці у 1998 році, 

«нещасний випадок на виробництві – це несподівана та незапланована 

подія, включаючи дії умисного, насильницького характеру, яка виникає 

внаслідок трудової або пов’язаної з нею діяльності, що призводить до 

травмування, хвороби або смерті». 



Таким чином, термін МОП не обмежує поняття нещасного випадку 

впливом небезпечного або шкідливого фактора, а пов’язує його з процесом 

трудової діяльності, що більш повно розкриває картину виробничого 

травматизму. 

Ці принципи і покладено в основу чинного Положення про порядок роз-

слідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на виробництві (далі – Положення). 

Згідно з цим Положенням розслідуванню підлягають травми, гострі 

професійні захворювання, отруєння (далі – нещасні випадки), що сталися після 

одноразового впливу шкідливих речовин або факторів, теплові удари, опіки, 

обмороження, утеплення, ураження електричним струмом, блискавкою та 

іонізуючими випромінюваннями, ушкодження, отримані внаслідок аварій, 

пожеж, стихійного лиха (землетрусів, зсувів, повеней, ураганів та інших 

надзвичайних подій), контактів з тваринами, комахами та іншими 

представниками флори й фауни, що призвели до втрати працівником 

працездатності на один робочий день чи більше, або до необхідності перевести 

потерпілого на іншу (легшу роботу) терміном не менше, ніж на один робочий день, 

або до смерті потерпілого на підприємстві (рис. 3.1). 

За результатами роботи комісії з розслідування нещасного випадку (якщо 

випадок пов’язаний з виробництвом) складається акт за формою Н-5. Коли ж 

нещасний випадок стався на території підприємства або під час проїзду на 

роботу чи з роботи на транспорті підприємства, наданого для доставки 

працівників, чи на власному транспорті, який використовується в інтересах 

підприємства за дорученням роботодавця, перебування на транспортному 

засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі й під 

час міжзмінного відпочинку і, якщо причина нещасного випадку пов’язана з 

виконанням потерпілим трудових (посадових) обов’язків або з впливом на 

нього шкідливих виробничих факторів чи середовища, виконанням робіт в 

інтересах підприємства, на якому працює потерпілий (надання необхідної 

допомоги іншому працівникові, запобігання аваріям, рятування людей та майна 

підприємства тощо), ліквідацією аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на 

виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються 

підприємством, наданням шефської допомоги, під час прямування працівника 

до об’єкта обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого 

об’єкта за дорученням власника – складається акт за формою Н-1. 

Про нещасний випадок свідок або сам потерпілий повинні терміново 

повідомити безпосередньо керівника робіт або іншу посадову особу. Це дуже 

важливо для подальшого правильного визначення обставин та причин 

нещасного випадку. Тому кожен працівник повинен про це не тільки знати, а й 

виконувати цю вимогу. Про це інженер з охорони праці повинен говорити під 

час проведення вступного інструктажу, а майстер - під час проведення всіх 

інших видів інструктажу. 

Реєстрація всіх нещасних випадків на виробництві (навіть таких, що не 

призвели до втрати працездатності) – основа для повного аналізу їх причин, 

опрацювання профілактичних заходів щодо їх запобігання. 



Якщо травма незначна, то потерпілий повинен мати можливість обробити 

рану асептичними засобами, перев’язати її. Для цього у кожному структурному 

підрозділі повинна бути аптечка з повним набором необхідних медикаментів, 

перев’язувальних матеріалів, імобілізуючих та інших засобів першої допомоги. 

Після цього потерпілому у будь-якому випадку необхідно звернутись до 

травмпункту, навіть якщо травма не викликає занепокоєння, що дасть змогу в 

подальшому, під час її загоєння, уникнути ускладнень. Якщо травма серйозна, 

то потерпілому до прибуття лікаря надається перша допомога, яку повинен 

забезпечити або безпосередній керівник потерпілого, або свідок.  

У разі необхідності керівник робіт або уповноважена особа підприємства 

повинні організувати доставку потерпілого до лікувально-профілактичної 

установи, повідомити про нещасний випадок роботодавця, а також відповідну 

профспілкову організацію. Коли потерпілий є працівником іншого 

підприємства – повідомити його роботодавця. Керівник підприємства повинен 

повідомити про нещасний випадок відповідний орган виконавчої дирекції 

Фонду. Якщо ж нещасний випадок стався внаслідок пожежі, то керівник 

повідомляє також місцеві органи пожежно-рятувальної служби, а за гострого 

професійного отруєння – санепідстанцію та робочий орган виконавчої дирекції 

Фонду. 

Але у першу чергу керівник робіт повинен повідомити про нещасний 

випадок службу охорони праці. Отримавши повідомлення, інженер з охорони 

праці повинен термінового прибути на місце події, щоб упевнитись, що на місці 

події все залишилось без змін та опитати потерпілого. Якщо потерпілий 

знаходиться в травмпункті, піти туди. Опитування потерпілого повинно бути 

здійснено якомога швидше. А як бути, якщо нещасний випадок стався після 

закінчення робочого часу інженера з охорони праці? Чи обов’язково інженеру з 

охорони праці прибути на місце події, чи ні? Тут все залежить від діючої на 

підприємстві системи.  

За незначних травм, пояснення від потерпілого та свідків можуть взяти 

керівник робіт чи відповідальний черговий, якщо такий є (особливо у нічну 

зміну), щоб потім передати ці документи інженеру з охорони праці. Маючи ці 

пояснення, інженер з охорони праці зможе наступного дня більш докладно 

з’ясувати всі подробиці нещасного випадку. У всіх інших випадках присутність 

інженера з охорони праці на місці події обов’язкова. 

Згідно з п. 16 Положення роботодавець після отримання повідомлення 

про нещасний випадок повинен обов’язково повідомити про це відповідний 

робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, організувати 

розслідування нещасного випадку, утворивши комісію з розслідування. Чи 

необхідно видавати наказ (розпорядження) про її призначення?  

Так. Пунктом 17 Положення визначено склад комісії з розслідування, 

тобто перелік посадових осіб, які повинні входити до складу комісії. Наказом 

(розпорядженням) призначається персональний склад комісії (керівник служби 

охорони праці підприємства (голова комісії), керівник структурного підрозділу, 

представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або 



уповноважений трудового колективу з питань охорони праці (у новому Законі 

«Про охорону праці» це уповноважжений найманих працівників), якщо 

потерпілий не є членом профспілки, а у разі гострих професійних захворювань 

(отруєнь) також спеціаліст санепідстанції) та термін закінчення розслідування, 

особливо, якщо керівника робіт не було своєчасно повідомлено про нещасний 

випадок, або якщо втрата працездатності потерпілого від отриманої травми нас-

тала не одразу. 

Пунктом 17 Положення передбачено також, що потерпілий або його 

довірена особа мають право брати участь у розслідуванні нещасного випадку, хоча до 

складу комісії вони не входять. У чому ж тоді полягає завдання їх участі? Перш за все 

у праві потерпілого (чи його довіреної особи) ознайомитися із поясненнями свідків, 

зібраними у ході розслідування, висновками експертів, схемою місця події тощо. 

Комісія протягом 3 діб повинна скласти акти за формами Н-5 та  

Н-1. Акт за формою Н-5 складається у двох екземплярах, а за формою Н-1 – у 

шести. Роботодавець повинен протягом доби після закінчення розслідування 

затвердити акт за формою Н-1. Один екземпляр акта видається потерпілому або 

особі, яка представляє його інтереси. У службі охорони праці не повинні 

зберігатись акти, які належать керівникові структурного підрозділу, профкому 

тощо. Якщо у службі охорони праці зберігається більше одного екземпляра, це 

означає, що інженер з охорони праці не виконує покладені на нього обов’язки і 

порушує вимоги Положення. 

Цим же п. 17 передбачено, що коли нещасний випадок, що стався, може 

мати інвалідний наслідок, до складу комісії повинен бути включений 

представник виконавчої дирекції Фонду.  

Групові та смертельні випадки розслідуються спеціальною комісією, яка 

призначається органом державного нагляду, а у разі загибелі більше 5 чоловік 

або травмування 10 і більше осіб, комісія може призначатись Кабінетом 

Міністрів. Якщо з цього приводу не було прийнято спеціального рішення 

Кабінету Міністрів, то комісія призначається наказом Держгірпромнагляду. За 

результатами розслідування, визначеними актом спеціального розслідування 

(форма Н-5), складається акт за формою Н-1 у двох екземплярах на кожного 

потерпілого окремо, який підписується головою та членами комісії і 

затверджується роботодавцем. 

Посадова особа органу державного нагляду за охороною праці згідно зі 

ст. 34 Положення має право, у разі необхідності, із залученням представників 

робочого органу виконавчої дирекції Фонду та профспілкової організації 

проводити розслідування нещасного випадку й видавати обов’язкові для 

виконання роботодавцем приписи щодо необхідності складання акта та взяття 

нещасного випадку на облік. 

У разі відмови власника скласти акт за формою Н-1 чи незгоди 

потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, з обставинами та 

причинами нещасного випадку питання вирішується відповідним органом 

державного нагляду за охороною праці або у порядку, передбаченому 

законодавством про розгляд трудових спорів. 



Кожен нещасний випадок за обставинами та причинами має свою 

специфіку і щоб правильно провести розслідування необхідно володіти 

методикою його проведення. 

Методика розслідування нещасних випадків з тимчасовою втратою 

працездатності, групових, з можливим настанням інвалідності та смертельних 

нещасних випадків у принципі однакова. Під час проведення розслідування 

необхідно: 

• провести обстеження місця нещасного випадку; 

• опитати потерпілих, свідків, взяти письмове пояснення у свідків, а 

також пояснення представників адміністративно-технічного персоналу 

підприємства; 

• ознайомитись з необхідними документами; 

• організувати (у разі необхідності) проведення технічних розрахунків, 

лабораторних досліджень, випробувань та інших необхідних робіт; 

• зробити фотознімки місця нещасного випадку або пошкодженого 

об’єкта, виконати необхідні ескізи та схеми; 

• встановити обставини та причини нещасного випадку; 

• визначити відповідальних за нещасний випадок; 

• розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам. 

Відповідно до Положення спеціаліст служби охорони праці очолює 

комісію з розслідування нещасного випадку. Тому цілком логічно й те, що він 

повинен організувати її роботу. Задля об’єктивності розслідування він повинен 

вилучити у керівників робіт усю документацію, яка може підтверджувати 

безпечну її організацію (журнал інструктажів, карту технологічного процесу, 

паспорт на обладнання, інструкцію з технічної експлуатації обладнання, 

журнал проведення курсового навчання та протокол перевірки знань з охорони 

праці, журнал першого ступеня адміністративно-громадського контролю, якщо 

він діє, особисту картку потерпілого). 

Спеціаліст з охорони праці повинен визначити перелік нормативно-

правових актів, що регулюють безпеку робіт, під час виконання яких стався 

нещасний випадок, і визначити пункти правил, які не були виконані, щоб 

встановити конкретні порушення. Спеціаліст з охорони праці зберігає у себе всі 

копії протоколів опиту свідків та потерпілого, схем місця події та фотознімків 

місця події. 

3. ОГЛЯД МІСЦЯ,  ДЕ СТАВСЯ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК 
Одним з головних елементів розслідування нещасного випадку є 

ретельне обстеження місця події, що допомагає об’єктивно розібратися в 

обставинах та причинах, які призвели до нещасного випадку: 

Після отримання перших відомостей про нещасний випадок треба 

обов’язково скласти приблизний план розслідування, до якого треба включити 

всі питання, які необхідно з’ясувати, та необхідні для цього дії. 

План розслідування нещасного випадку, обставини якого викладені вище, 

може виглядати так: 



1. Перевірити місцезнаходження інструменту, пристроїв, засобів 

виробництва та захисту, отвору, що пробивався, та чи збережено обстановку на 

місці події. 

2. З’ясувати, у якому положенні було тіло потерпілого після нещасного 

випадку. 

3. З’ясувати, хто давав завдання та які інструменти, пристрої необхідно 

було застосовувати. 

4. З’ясувати, чи була необхідність проведення роботи саме в цьому місці. 

5. Вилучити наряд на виконання роботи, під час якої стався нещасний 

випадок. 

6. Визначити місце роботи на момент нещасного випадку. 

7. Перевірити наявність та ознайомитись з актом (схемою) на 

прокладання схованої електропроводки у місці проведення робіт. 

8. Ознайомитись зі схемою електропроводки та наявністю систем захисту 

і відключення. 

9. Ретельно оглянути інструмент, яким працював потерпілий, і особливо 

ту його частину, яка мала контакт з електропроводкою. 

10. Зробити фотознімок місця нещасного випадку (місця роботи, отвору, 

пошкодженої електропроводки, інструменту, тіла). 

11. Взяти пояснення від керівника робіт, потерпілого (якщо це можливо). 

12. Опитати свідків, які працювали поряд. 

13. Вилучити журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та 

зробити копію особистої картки потерпілого. 

14. Перевірити відповідність кваліфікації потерпілого виконуваній роботі, 

наявність відповідної групи електробезпеки. 

15. Отримати висновок медпункту та медичної установи про характер та 

тяжкість ушкодження. 

Якщо стався нещасний випадок із смертельним наслідком, необхідно 

сфотографувати тіло потерпілого на місці пригоди з двох-чотирьох сторін або 

окреслити його контури. Якщо нещасний випадок стався поза приміщенням під 

час негоди (дощ, сніг, сильний вітер), місце події необхідно прикрити. 

Слід пам’ятати, що обстановку на місці події не завжди можна зберегти 

через необхідність подання допомоги потерпілому, запобігання травмування 

працюючих поряд та ліквідації наслідків аварії, які можуть бути небезпечними 

навколишньому середовищу та працівникам. У таких випадках необхідно 

намагатися вносити якомога менше змін в обстановку. Недопустимо навмисно 

«наводити порядок» до прибуття комісії з розслідування аварії чи нещасного 

випадку. Події з тяжкими наслідками, як правило, не залишаються 

непоміченими, тому таке «наведення порядку» ускладнює розслідування та 

збільшує провину відповідальних осіб. На це необхідно звертати особливу 

увагу. 

Під час розслідування нещасного випадку підлягають ретельному огляду 

(якщо необхідно й експертизі): 

• робоче місце та обладнання, на якому стався нещасний випадок; 



• інструмент, пристрої, інші предмети, якими було травмовано 

постраждалого; 

• засоби індивідуального захисту, якими користувався постраждалий, щоб 

з’ясувати їх захисні властивості; 

• засоби колективного захисту, сигналізація, блокуючі пристрої; 

Якщо нещасний випадок стався, наприклад, внаслідок руйнування будівлі 

або споруди, комісії з розслідування необхідно ретельно оглянути ту частину 

будівлі, споруди та елементи будівельних конструкцій, які не витримали 

навантаження, з’ясувати, чи не було додаткових навантажень на ту частину 

будівлі, яка обвалилась (пісок, сніг, вібрація, поштовхи тощо), візуально 

визначитися стосовно причини, характеру порушень, вилучити, якщо можливо, 

пошкоджений елемент для подальшої експертизи й, у разі необхідності, 

зробити або замовити необхідні розрахунки, ознайомитися з існуючою на 

підприємстві системою нагляду за станом будівель та споруд, записами в 

журналі їх огляду. 

Ці дані часто допомагають з’ясувати причини нещасного випадку. 

Для того щоб матеріали розслідування були більш якісними, 

рекомендується в ході обстеження місця пригоди зробити декілька фотознімків. 

Кількість знімків обумовлюється обставинами нещасного випадку. 

Фотографують місце, де стався нещасний випадок, і краще з різних сторін. Під 

час вибору об’єкта для фотографування слід пам’ятати, що фотографують те, 

що може допомогти з’ясувати причину нещасного випадку. Такі деталі 

фотографують крупним планом. 

Крім фотознімків, в обов’язковому порядку складається схема місця 

події, робиться ескіз або креслення найбільш важливих деталей, захисних 

пристроїв, щоб зафіксувати їх положення на момент нещасного випадку. 

4. ОПИТУВАННЯ ПОТЕРПІЛОГО, СВІДКІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ 
У процесі розслідування нещасних випадків важливе значення мають 

свідчення потерпілого та свідків. Причому, чим раніше ці свідчення буде 

отримано, тим інформація буде більш достовірною. Перш за все, після надання 

першої допомоги потерпілому необхідно докладно розпитати його (якщо це 

можливо за станом його здоров’я) про обставини та причини нещасного 

випадку. Уточнити, що й як він робив, чи були справні інструменти та 

обладнання, на яких він працював. З’ясувати, коли і як він проходив 

інструктаж, чи знав про основні небезпечні фактори виробництва, якими 

засобами індивідуального захисту його забезпечили та яке самопочуття в нього 

було перед нещасним випадком. 

Під час опитування свідків необхідно з’ясувати їхнє 

місцезнаходження на момент нещасного випадку, що бачили або чули, 

поведінку потерпілого до нещасного випадку, в момент події та після неї, а 

також їхню думку щодо причин нещасного випадку. 
Опитування свідків дає можливість з’ясувати дійсну причину нещасного 

випадку. 



Особливо цінними є свідчення тих робітників, які під час події працювали 

разом з потерпілим. Результати опитування потерпілих і свідків необхідно 

оформляти письмово. 

У поясненнях посадових осіб повинні бути свідчення про те, хто дав 

завдання на виконання робіт, коли, ким, і як проводився інструктаж з питань 

охорони праці, хто і як контролював стан умов та безпеки праці у даному 

структурному підрозділі і на даному робочому місці зокрема, чи були 

забезпечені працюючі засобами індивідуального захисту, необхідною 

технологічною документацією, інструкціями з охорони праці, чи були засоби 

колективного захисту, а також власні припущення щодо причин нещасного 

випадку тощо. 

Ознайомлення з необхідними документами 
Відомо, що організація безпечних і здорових умов праці на виробництві 

регламентується багатьма документами, тому дуже важливо вивчити ті з них, 

які мають безпосереднє відношення до роботи, під час виконання якої стався 

нещасний випадок. Це, зокрема, правила, інструкції і норми з охорони праці, 

стандарти, посадові інструкції, технологічна документація, матеріали, що 

стосуються навчання та інструктажу з питань охорони праці, змінні журнали та 

журнали обслуговування машин, агрегатів, механізмів з підвищеною 

небезпекою, технічні паспорти на машини, агрегати, механізми, 

електрообладнання, наряди- допуски на роботи підвищеної небезпеки, дорожні 

листи, маршрутні карти і листи тощо, посвідчення працівників (на 

кваліфікаційні групи, допуски на право керування машинами, агрегатами, 

проведення спеціальних робіт тощо). Всі ці та інші документи мають стати 

предметом самого ретельного вивчення. Часто саме вони дають повну і 

об’єктивну відповідь на питання про причини нещасного випадку. 

Безумовно, перелік документів, з якими необхідно ознайомитись у ході 

розслідування, залежить перш за все від специфіки виробничого процесу, під 

час якого стався нещасний випадок, та особливостей пригоди.  

Не слід забувати, що наявність самого документа мало що дає, якщо не 

визначити якість його виконання і формально чи ні виконуються його вимоги 

насправді. Наприклад, під час розслідування нещасного випадку комісія 

знайомиться з документами, що засвідчують проведення вступного, первинного 

та повторного інструктажів. У журналах було все в порядку: і дата проведення 

інструктажу, і підписи потерпілого та того, хто проводив інструктаж. Але цього 

замало. По-перше, слід уточнити, чи є затверджена програма вступного 

інструктажу, чи визначена його тривалість та чи призначена особа, яка його 

проводить. Необхідно також детально з’ясувати всі питання щодо проведення 

первинного на робочому місці та повторного інструктажів. Перевірити, чи був 

потерпілий на роботі того дня, коли він розписався за останній проведений з 

ним інструктаж та чи сам він поставив підпис. У противному разі це може 

свідчити про формальність його проведення. На всі ці запитання документи не 

завжди дадуть відповідь, тому це необхідно з’ясувати в бесідах з потерпілим, 

свідками нещасного випадку та іншими робітниками дільниці. 

 



Проведення експертизи, технічних розрахунків, випробувань 

Часто під час розслідування нещасних випадків постає необхідність 

проведення технічної експертизи, певних розрахунків та випробувань. 

Роботодавець повинен забезпечити їх проведення, залучаючи до цієї роботи як 

спеціалістів підприємства, так й інших організацій, якщо треба провести 

складні розрахунки та випробування, або коли необхідно отримати висновок 

незалежного експерта. Експерти після проведення спеціальних розрахунків, 

випробувань повинні дати письмовий висновок, який приєднується до 

матеріалів розслідування. 

Складання актів про нещасний випадок за формою Н-1 
Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві передбачено, що 

після розслідування нещасного випадку, яке повинно бути проведено протягом 

трьох діб, складається акт за формою Н-1, в якому описуються обставини й 

причини нещасного випадку, зазначаються заходи щодо усунення причин 

нещасного випадку та їх запобігання, особи, які порушили законодавство про 

охорону праці, а також наявність провини самого потерпілого у нещасному 

випадку. В акті повинні бути відомості про стан робочого місця, обладнання, 

про порядок виконання роботи, про те, хто і коли давав завдання на виконання 

роботи, під час якої стався нещасний випадок, та не повторювати дані, що 

містяться в інших пунктах акта. Причини нещасного випадку повинні 

випливати з обставин, а заходи – з причин. Спершу визначаються технічні 

причини, потім - організаційні. Акт у шести примірниках протягом доби після 

закінчення розслідування повинен бути затверджений роботодавцем і протягом 

трьох діб надісланим: потерпілому або його довіреній особі; відповідному 

робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страху-вання від 

нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України; відповідному 

територіальному органу Держгірпромнагляду; профспілковій організації, 

членом якої є потерпілий; керівникові (спеціалістові) служби охорони праці 

підприємства; керівникові цеху або іншого структурного підрозділу, де стався 

нещасний випадок. У разі гострого професійного отруєння (захворювання) 

копія акта за формою Н-1 направляється до санепідстанції. 

Примірник акта за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування, 

який знаходиться у службі охорони праці, повинен зберігатися на 

підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий, 45 років. Інші 

примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх намічених в 

них заходів, але не менше двох років. 
Якщо стався груповий нещасний випадок, акт за формою Н-1 складається 

на кожного потерпілого відповідно до акта спеціального розслідування. 

Нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не повідомив свого 

безпосереднього керівника або роботодавця, або від якого втрата 

працездатності настала не одразу, розслідується незалежно від терміну, коли 

він стався, на підставі заяви потерпілого або особи, яка представляє його 

інтереси, протягом місяця від дня подачі заяви. 



Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документтальним 

оформленням та обліком нещасних випадків, виконанням заходів щодо 

усунення причин здійснюється органами Держгірпромнагляд, а також 

робочими органами виконавчої дирекції Фонду. Громадський контроль 

здійснюється через уповноважених найманими працівниками осіб з питань 

охорони праці і профспілки в особі їхніх виборних органів та представників. 

Роботодавець зобов’язаний аналізувати причини нещасних випадків, 

опрацьовувати і здійснювати заходи щодо запобігання виробничому 

травматизму та професійним захворюванням, інформувати працівників про 

стан охорони праці, причини аварій, нещасних випадків і профзахворювань, а 

також про вжиті для їх усунення заходи. Ця робота організовується і частково 

виконується спеціалістами з охорони праці. 

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЧИН НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 

Правильне визначення причин нещасного випадку має важливе значення 

для профілактики виробничого травматизму, бо саме причини служать 

вихідними даними не тільки для опрацювання заходів щодо усунення наслідків 

конкретного нещасного випадку, а й для запобігання нещасним випадкам 

взагалі та поліпшення безпеки праці зокрема. 

Часто під час розслідування нещасних випадків причини формулюють 

невірно й тенденційно, підмінюють їх обставинами і наслідками. Тож розрахо-

вувати на ефективність профілактичних заходів у таких випадках не можна. Усі 

помилки в актах, що стосуються визначення причин нещасного випадку, можна 

звести до наступного. Найчастіше причини нещасних випадків визначають 

(якщо взагалі вказують) загальними фразами: «Незадовільна організація праці», 

«Несправність обладнання», «Безвідповідальне ставлення, які ні про що не 

говорять. 

Неприпустимо причину нещасного випадку зводити до обвинувачення 

самого потерпілого. 

Основні вимоги, яких необхідно дотримуватись, щоб уникнути помилок 

при визначенні причин нещасних випадків (акт, в якому не вказана причина 

травмування або вказана неправильно, не може бути визнано повноцінним 

документом), зводяться до наступного: 

• причина повинна випливати з обставин; 

• в акті мають бути вказані конкретні порушення норм і правил охорони праці; 

• означення причин має бути чітким, лаконічним, технічно грамотним 

(без посилання на пункти правил та інструкцій) і відповідати правилам охорони 

праці.  

Заходи щодо усунення причин нещасних випадків 
Розроблення заходів щодо усунення причин нещасних випадків – 

кінцевий етап складання акта за формою Н-1. Тільки за умов правильного 

опису обставин і визначення причин нещасного випадку заходи щодо 

запобігання травматизму будуть ефективними. 

Між обставинами, причинами і заходами повинен існувати тісний 

логічний зв’язок. Разом з тим часто під час аналізу актів подумки відтворити 



суть події можна тільки співставивши обставини, причини і заходи щодо 

усунення причин нещасного випадку. 

У деяких актах достатньо повно викладені обставини, вірно визначені 

причини, але не досить конкретно названі заходи. 

Не можна не звернути увагу на ще одну типову помилку: організаційно-

технічні заходи підмінюють адмініструванням. 

Там, де захоплюються адмініструванням, в актах про нещасні випадки 

записують: «За порушення техніки безпеки притягти до відповідальності», 

«Попередити потерпілого, що треба бути уважним на роботі», «Заборонити 

працювати з несправним інструментом» тощо. Якщо нещасний випадок стався 

через несправність інструменту, необхідно не забороняти працювати з 

несправним інструментом, а вилучити весь несправний інструмент і замінити 

його справним. 

Під час розробки заходів, після розслідування обставин і визначення 

причин нещасного випадку, необхідно враховувати наступне: 

1. В акті мають бути вказані конкретні заходи щодо усунення причин 

нещасного випадку. Якщо ж в акті заходів немає, то необхідно провести 

додаткове розслідування. 

2. Заходи можуть бути визначені правильно тільки в тому разі, якщо вони 

випливають з обставин і причин нещасного випадку. 

3. Заходи перш за все мають бути спрямовані на ліквідацію порушень 

правил і норм охорони праці. Тому необхідно визначити насамперед технічні 

заходи й не підміняти їх чисто організаційними заходами та адмініструванням. 

4. Заходи повинні бути сформульовані чітко і технічно грамотно. 

5. В акті повинні бути зазначені конкретні виконавці заходів. 

Дієвість профілактики не в останню чергу залежить від якості 

розслідування нещасних випадків та заходів, спрямованих на усунення причин 

нещасних випадків та їх запобігання. 

Причини нещасних випадків, якість їх розслідування, заходи щодо 

усунення подібних нещасних випадків, як у дзеркалі, відбивають не тільки 

основні недоліки в організації безпеки праці, але й певною мірою весь 

загальний стан охорони праці на підприємстві, в галузі. 

Тому ставлення до розслідування нещасного випадку і складання акта за 

формою Н-1 повинно розглядатись не як проста формальність, а як складання 

документа державної ваги, від об’єктивності якого залежить не тільки 

матеріальне благополуччя потерпілого та його сім’ї, але й інтереси трудового 

колективу, тому що виконання заходів сприяє підвищенню безпеки 

виробництва. 

 

 

 

 

 



Розслідування нещасних випадків в галузі 

1. Склад комісії. 

2. Обовязки комісії. 

3. Перелік нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. 

4. Перелік нещасних випадків, не пов’язаних з виробництвом. 

 

До складу комісії включаються керівник (спеціаліст) служби охорони 

праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій 

спеціаліста з питань охорони праці (голова комісії), керівник структурного 

підрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок, представник 

робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального захисту від нещасних 

випадків за місцезнаходженням підприємства (за згодою), представник 

первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена 

найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є 

членом профспілки, інші особи. 

У разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками, у тому числі з 

можливою інвалідністю потерпілого, до складу комісії обов'язково включається 

представник робочого органу Фонду соціального захисту від нещасних 

випадків за місцезнаходженням підприємства. 

До складу комісії не може включатися керівник робіт, який 

безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався 

нещасний випадок. 

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до 

складу комісії включається також представник установи державної санітарно-

епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, та робочого органу 

виконавчої дирекції Фонду соціального захисту від нещасних випадків за 

місцезнаходженням підприємства. 

На підприємствах, де немає структурних підрозділів, до складу комісії 

включається представник роботодавця. 

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до 

складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої 

пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються 

нещасного випадку, давати відповідні пояснення, в тому числі викладати в 

усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин нещасного 

випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення 

розслідування. 

Термін роботи комісії з розслідування нещасного випадку даним 

Положенням складає три доби. 

 2. Комісія зобов'язана протягом трьох діб: 

· обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, 

якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього 

осіб; 

· визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства 

про охорону праці; 



· з'ясувати обставини і причини нещасного випадку; визначити, чи 

пов'язаний цей випадок з виробництвом; установити осіб, які допустили 

порушення вимог законодавства про охорону праці, розробити заходи щодо 

запобігання подібним нещасним випадкам; 

· скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 згідно з 

додатком 2 у трьох примірниках (далі - акт форми Н-5), а також акт про 

нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з 

додатком 3 у шести примірниках (далі - акт форми Н-1), якщо цей нещасний 

випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, або акт про нещасний 

випадок, не пов'язаний з виробництвом, за формою НПВ, якщо цей нещасний 

випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом (далі - акт форми 

НПВ), і передати їх на затвердження роботодавцю; 

Акти форми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) підписуються головою і 

всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом зазначених актів член комісії 

письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта форми Н-5 і є 

його невід'ємною частиною, про що робиться запис в акті форми Н-5. 

У випадках, зазначених у пункті 35 цього Порядку, або у разі виникнення 

потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для 

встановлення обставин і причин нещасного випадку строк розслідування може 

бути продовжено за погодженням з територіальним органом 

Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства, але не більше 

ніж на місяць, про що роботодавець видає наказ. 

3. Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що 

сталися з працівниками під час виконання трудових обов'язків, у тому числі у 

відрядженні, а також ті, що сталися у період: 

· перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому 

місці, пов'язаному з виконанням роботи, починаючи з моменту прибуття 

працівника на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися 

відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 

у тому числі протягом робочого та надурочного часу, або виконання завдань 

роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі 

дні; 

· підготовки до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи 

знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також виконання заходів 

особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком 

роботи і після її закінчення; 

· проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить 

підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем; 

· використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з 

дозволу або за дорученням роботодавця в установленому роботодавцем 

порядку; 

· виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, 

тобто дій, які не належать до трудових обов'язків працівника (подання 

необхідної допомоги іншому працівникові, дій щодо запобігання аваріям або 



рятування людей та майна підприємства, інших дій за розпорядженням або 

дорученням роботодавця); 

· ліквідації аварії, наслідків надзвичайної ситуації техногенного і 

природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що 

використовуються підприємством; 

· подання необхідної допомоги або рятування людей, виконання дій, 

пов'язаних із запобіганням нещасним випадкам з іншими особами у процесі 

виконання трудових обов'язків; 

· надання підприємством шефської допомоги; 

· перебування у транспортному засобі або на його стоянці, на території 

вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання 

нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових обов'язків або 

з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або 

середовища; 

· прямування працівника до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за 

затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням 

роботодавця; 

· прямування до/чи з місця відрядження згідно з установленим завданням. 

Визнаються пов'язаними з виробництвом також випадки: 

· Нещасні випадки, пов'язані із завданням тілесних ушкоджень іншою 

особою, або вбивство працівника під час виконання чи у зв'язку з виконанням 

ним трудових (посадових) обов'язків чи дій в інтересах підприємства незалежно 

від порушення кримінальної справи розслідуються відповідно до цього 

Порядку. Такі випадки визнаються пов'язаними з виробництвом (крім випадків, 

що сталися з особистих мотивів). 

· Нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршення стану 

здоров'я працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків 

визнаються пов'язаними з виробництвом за умови, що погіршення стану 

здоров'я працівника сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих 

виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком, або якщо 

потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а 

робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного 

висновку про стан його здоров'я. 

Медичний висновок щодо зв'язку погіршення стану здоров'я працівника з 

впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або щодо 

протипоказання за станом здоров'я працівника виконувати зазначену роботу 

видається лікувально-профілактичним закладом за місцем лікування 

потерпілого на запит роботодавця та/ або голови комісії. 

 4. Не визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що 

сталися з працівниками: 

· за місцем постійного проживання на території польових і вахтових 

селищ; 

· під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів, 

машин, механізмів, устаткування, інструментів, що належать або 



використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх 

несправності); 

· в наслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи 

отруйними речовинами, а також в наслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка 

серця тощо), за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не 

пов'язане із застосуванням таких речовин у виробничих процесах чи 

порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або якщо 

потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного 

сп'яніння, до нещасного випадку був відсторонений від роботи відповідно до 

вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або 

колективного договору; 

· у разі підтвердженого відповідним медичним висновком алкогольного, 

токсичного чи наркотичного сп'яніння, не зумовленого виробничим процесом, 

яке стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та 

організаційних причин його настання; 

· під час скоєння ними злочину, що встановлено обвинувальним вироком 

суду; 

· у разі смерті або самогубства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Порядку, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 серпня 2004 р. N 1112  

 

Форма Н-5  

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

________________________________________ 
(посада роботодавця або керівника органу, який 

призначив комісію) 

_________ ________________________________ 
              (підпис)                        (ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 

М. П.  

 

АКТ 

(СПЕЦІАЛЬНОГО) РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ (АВАРІЇ),  

ЩО СТАВСЯ (СТАЛАСЯ) 

___ ____________ 20__ р. о __ год. __ хв.  

 

на _____________________________________________________________________________________ 
 (найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ, 

_______________________________________________________________________________________ 
 найменування органу, до сфери управління якого належить 

_______________________________________________________________________________________ 
 підприємство)  

 

___________________________________________ 
 (дата складення акта)  

_________________________________________ 
(місце складення акта)  

 

Комісія, призначена наказом від ___ ____________ 20__ р. N ___ 

_______________________________________________________________________________________ 
 (найменування органу, який утворив комісію)  

 

у складі голови  ________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові)  

__________________________ 
(посада, місце роботи)  

членів комісії:  ________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

________________________  

__________________________ 
(посада, місце роботи) 

__________________________  

за участю:  ________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

________________________  

__________________________ 
(посада, місце роботи) 

__________________________  
 

 

провела у період з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р. (спеціальне) розслідування 

нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) 

_______________________________________________________________________________________ 
(місце події, кількість потерпілих, 

_______________________________________________________________________________________ 
 у тому числі із смертельним наслідком) 

 

1. Відомості про потерпілого (потерпілих) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія (посада), стаж роботи - загальний, у тому 

_______________________________________________________________________________________ 
 числі на підприємстві, за професією; дата проходження навчання, інструктажу, перевірки 

_______________________________________________________________________________________ 
 знань з охорони праці, первинного та періодичного медичного огляду, професійного добору; 

_______________________________________________________________________________________ 
 наслідки нещасного випадку) 

_______________________________________________________________________________________ 



 (відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні 

_______________________________________________________________________________________ 
 потерпілого, - прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, ступінь 

_______________________________________________________________________________________ 
 родинного зв'язку, рід занять, - у разі нещасного випадку із смертельним наслідком) 

 

2. Характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (стисла характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія), із 

_______________________________________________________________________________________ 
 зазначенням відомостей про проектний, затверджений та фактичний режим роботи об'єкта 

_______________________________________________________________________________________ 
 (устатковання) до настання нещасного випадку (аварії) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (стан об'єкта (дільниці), устатковання (конструкцій) і матеріалів перед нещасним випадком 

_______________________________________________________________________________________ 
 (аварією); висновок про їх відповідність нормативним вимогам) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії) на підприємстві) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (опис організації на підприємстві роботи з охорони праці та її недоліків (зазначаються тільки у разі 

_______________________________________________________________________________________ 
 групового нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком) 

 

3. Обставини, за яких стався (сталася) нещасний випадок (аварія) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до нещасного випадку (аварії), їх процесу 

_______________________________________________________________________________________ 
 з початку зміни із зазначенням керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) та 

_______________________________________________________________________________________ 
 інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які 

_______________________________________________________________________________________ 
 впливали на потерпілого, перелік машин, інструментів, устатковання, експлуатація яких 

_______________________________________________________________________________________ 
 призвела до нещасного випадку, небезпечних умов і небезпечних дій потерпілого або інших осіб, 

_______________________________________________________________________________________ 
 характеру аварії) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (перелік заходів, вжитих відповідно до плану ліквідації наслідків нещасного випадку (аварії), 

_______________________________________________________________________________________ 
 надзвичайної ситуації або плану локалізації аварійних ситуацій) 

 

4. Причини нещасного випадку (аварії) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини нещасного випадку (аварії), включаючи 

_______________________________________________________________________________________ 
 перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних і шкідливих виробничих 

_______________________________________________________________________________________ 
 факторів, невідповідність засобів колективного, індивідуального та медичного захисту встановленим 

_______________________________________________________________________________________ 
 вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (узагальнені результати перевірки стану охорони праці на підприємстві, проведеної органами 

_______________________________________________________________________________________ 
 державного нагляду за охороною праці та іншими органами - тільки у разі групового нещасного 

_______________________________________________________________________________________ 
 випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком) 

 

5. Заходи щодо усунення причин виникнення нещасного випадку (аварії) 

_______________________________________________________________________________________ 



 (заходи щодо усунення безпосередніх причин виникнення нещасного випадку і запобігання подібним 

_______________________________________________________________________________________ 
 випадкам) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (заходи щодо ліквідації наслідків аварії - у разі необхідності) 

 

6. Висновок комісії 

_______________________________________________________________________________________ 
 (нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з виробництвом) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (складається акт форми Н-1 або форми НПВ, карта форми П-5 - у разі 

_______________________________________________________________________________________ 
 гострого професійного захворювання (отруєння) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого підприємства або сторонніх осіб, дії 

_______________________________________________________________________________________ 
 або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії), перелік порушень вимог 

_______________________________________________________________________________________ 
 законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із зазначенням статей, розділів, 

_______________________________________________________________________________________ 
 пунктів) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або бездіяльність яких призвели до 

_______________________________________________________________________________________ 
 нещасного випадку (аварії) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими або членами їх сімей чи особами, 

_______________________________________________________________________________________ 
 які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем, які 

_______________________________________________________________________________________ 
 виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх розв'язання відповідними органами, 

_______________________________________________________________________________________ 
 роз'яснення потерпілим (членам їх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв'язку з 

_______________________________________________________________________________________ 
 настанням нещасного випадку) 

 

7. Перелік матеріалів, що додаються  

 

Голова комісії  ______________________ 
(підпис)  

________________________ 
(ініціали та прізвище)  

Члени комісії  ______________________ 
(підпис) 

______________________ 

______________________  

________________________ 
(ініціали та прізвище) 

________________________ 

________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма НПВ 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

___________________________________________ 
(посада роботодавця або керівника органу, який призначив 

комісію) 

_____________ _______________________________ 
             (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 

М. П.  

 

АКТ N _____ 

ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ПІДПРИЄМСТВІ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИЙ З ВИРОБНИЦТВОМ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові потерпілого) 

_______________________________________________________________________________________ 
(місце проживання потерпілого) 

 

1. Дата і час настання нещасного випадку   
 (число, місяць, рік)  

  
(год., хв)  

2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий  

  
 

Місцезнаходження підприємства: 
 

Автономна Республіка Крим, 

область 

  

   

район   
   

населений пункт    
   

Форма власності    
   

Орган, до сфери управління якого належить 

підприємство  

  

   

Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: 

 

   

реєстраційний номер страхувальника    
   

дата реєстрації   
   

найменування основного виду діяльності    
   

та його код згідно з КВЕД   
   

встановлений клас професійного ризику виробництва   
   

Найменування і місцезнаходження підприємства, де 

стався нещасний випадок  

  

 
   

Цех, дільниця, місце, де стався нещасний випадок   
   

3. Відомості про потерпілого:   

стать: чоловіча, жіноча   
   

число, місяць, рік народження    
   

професія (посада)   
   

розряд (клас)   



   

стаж роботи загальний   
   

стаж роботи за професією (посадою)   
   

ідентифікаційний код   
   

4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці:  
   

навчання за професією чи роботою, під час виконання 

якої стався нещасний випадок 

  

 (число, місяць, рік)  

проведення інструктажу:   

вступного   
 (число, місяць, рік)  

первинного    
 (число, місяць, рік)  

повторного   
 (число, місяць, рік)  

цільового   
 (число, місяць, рік)  

перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався 

нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки) 

 

  
(число, місяць, рік)  

Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів   

 
 

5. Проходження медичного огляду: 
  

попереднього    
 (число, місяць, рік)  

періодичного    
 (число, місяць, рік)  

6. Обставини, за яких стався нещасний випадок   

 

 

 
   

Вид події    
   

Шкідливий або небезпечний фактор та його значення    
   

7. Причини нещасного випадку:   

основна    
   

супутні:   
   

   
   

8. Устатковання, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких 

призвела до нещасного випадку  

 

 
(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач)  

  
   

9. Діагноз згідно з листком непрацездатності або 

довідкою лікувало-профілактичного закладу 

  

   

Перебування потерпілого в стані алкогольного чи 

наркотичного сп’яніння  

  

 (так, ні)  

10. Особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці:  

 
(прізвище, ім’я, та по батькові, професія, посада, підприємство, 

 



порушення вимог законодавства про охорону праці із  

 ДНАОП 
зазначенням статей, розділів, пунктів тощо)  

   

11. Свідки нещасного випадку    

 
(прізвище, ім’я, та по батькові, постійне місце проживання) 

 
 

12. Заходи щодо усунення причин нещасного 

випадку 

 

 

 
Голова комісії      

 (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище) 

      

Члени комісії       
 (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище) 

      

      

      

      

 

_____ ____________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності". 
Стаття 34. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на 

відшкодування шкоди 

1. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня 
втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий 
мав до ушкодження здоров'я. 

Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати 
середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я. 

У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою 
призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим самим нещасним випадком, 
їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав 
до ушкодження здоров'я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати та 
пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають. 

2. У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, Фонд 
соціального страхування від нещасних випадків проводить одноразову страхову 
виплату потерпілому, сума якої визначається із розрахунку середньомісячного 
заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати потерпілим професійної 
працездатності, але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати 
(доходу), з якої справляються внески до Фонду. 

У разі коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому встановлено інший, 
вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності, з урахуванням іншої 
професійної хвороби або іншого каліцтва, пов'язаного з виконанням трудових 
обов'язків, йому провадиться одноразова виплата, сума якої визначається із 
розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток збільшення 
ступеня втрати професійної працездатності відносно попереднього обстеження МСЕК, 
але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої 
справляються внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що 
ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок 
порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової 
допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50 
відсотків. 

4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує витрати на 
медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання 
ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, 
протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів 
пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК. 

Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання 
потерпілий тимчасово втратив працездатність, Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків фінансує всі витрати на його лікування. 

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі 100 
відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п'ять 
днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним 
органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації. 

Додаткове харчування призначається на конкретно визначений строк за 
раціоном, який складає дієтолог чи лікар, який лікує, та затверджує МСЕК. 

http://www.jobs.ua/ukr/pravo/social_security/lib-article-312/
http://www.jobs.ua/ukr/pravo/social_security/lib-article-312/


Неможливість забезпечення потерпілого додатковим харчуванням у лікувально-
профілактичному або реабілітаційному закладі підтверджується довідкою за підписом 
головного лікаря (директора) цього закладу. В цьому разі компенсація витрат на 
додаткове харчування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних 
випадків на підставі інформації органів державної статистики про середні ціни на 
продукти харчування у торговельній мережі того місяця, в якому їх придбали. 

Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з дорогоцінних 
металів), придбання санаторно-курортних путівок, предметів догляду за потерпілим 
визначаються на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток, 
довідок або рахунків про їх вартість. 

Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру цього 
догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць) від: 

1) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на 
спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо); 

2) половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день 
виплати, - на постійний сторонній догляд; 

3) чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - 
на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо). 

Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків незалежно від того, ким вони здійснюються. 

Інваліди I групи подають висновок МСЕК тільки для встановлення спеціального 
медичного догляду. 

Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата 
провадиться за кожним її видом. 

5. Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на 
три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається 
путівка для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного придбання путівки її 
вартість компенсує Фонд соціального страхування від нещасних випадків у розмірі, 
встановленому правлінням Фонду. 

Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати на проїзд до 
місця лікування і назад. Особі, яка супроводжує потерпілого, Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків компенсує витрати на проїзд і житло згідно із 
законодавством про службові відрядження. 

Потерпілому, який став інвалідом та використав щорічну відпустку до 
одержання путівки у санаторно-курортний заклад, роботодавець надає додаткову 
відпустку для лікування (включаючи час проїзду) із збереженням на цей час 
середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров'я, або заробітку, 
що склався перед відпусткою (за вибором потерпілого). 

Щомісячні страхові виплати потерпілому протягом цього часу провадяться на 
загальних підставах. 

6. За наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК медичних показань 
для одержання автомобіля Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
компенсує вартість придбання автомобіля з ручним керуванням, запасних частин до 
нього, пального, а також ремонту і технічного обслуговування та навчання 
керуванню автомобілем у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з висновком МСЕК Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
може відшкодовувати й інші витрати. 

7. У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку 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. 

8. У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного 
захворювання витрати на його поховання несе Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. 

9. У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які мають на це 
право, 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. 

У разі смерті потерпілого, який одержував страхові виплати і не працював, 
розмір відшкодування шкоди особам, зазначеним у статті 33 цього Закону, 
визначається виходячи із суми щомісячних страхових виплат і пенсії, які одержував 
потерпілий на день його смерті, з відповідним коригуванням щомісячних страхових 
виплат згідно із статтею 29 цього Закону. Причинний зв'язок смерті потерпілого з 
одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я має підтверджуватися 
висновками відповідних медичних закладів. 

Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право, визначається 
шляхом ділення частини заробітку потерпілого, що припадає на зазначених осіб, на 
кількість цих осіб. 

Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на 
утриманні померлого, але мають на це право, визначається в такому порядку: 

1) якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду, страхові виплати 
визначаються в сумі, призначеній судом; 

2) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума 
страхової виплати встановлюється Фондом соціального страхування від нещасних 
випадків. 

У разі коли право на страхові виплати мають одночасно непрацездатні особи, 
які перебували на утриманні померлого, і непрацездатні особи, які не перебували на 
його утриманні, спочатку визначається сума страхових виплат особам, які не 
перебували на утриманні померлого. 

Установлена зазначеним особам сума страхових виплат виключається із 
заробітку годувальника, а потім визначається сума страхових виплат особам, які 
перебували на утриманні померлого, у порядку, передбаченому абзацами першим та 
другим цього пункту. 

Страхові виплати особам, які втратили годувальника, провадяться в повному 
розмірі без урахування призначеної їм пенсії у разі втрати годувальника та інших 
доходів. 

10. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат 
потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) 
визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати для виплат за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

11. При обчисленні середньомісячного заробітку враховуються основна і 
додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у 
тому числі в натуральній формі), які включаються до фонду оплати праці і підлягають 
обкладенню податком з доходів фізичних осіб. 

12. Середньомісячний заробіток, обчислений у порядку, передбаченому 
частиною десятою цієї статті, береться для визначення розміру одноразової допомоги 



потерпілому або членам його сім'ї та особам, які перебували на його утриманні, у разі 
смерті потерпілого. 

13. У разі повторного ушкодження здоров'я середньомісячний заробіток, за 
бажанням потерпілого, обчислюється за відповідні періоди, що передували першому 
або повторному ушкодженню здоров'я. Сума страхової виплати в цьому разі 
визначається згідно із ступенем (у відсотках) втрати професійної працездатності, що 
встановлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров'я. 

Якщо повторне ушкодження здоров'я працівника настало з вини іншого 
роботодавця, страхова виплата провадиться на загальних підставах. 

14. Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробіток 
потерпілого до ушкодження здоров'я не збереглися, сума страхової виплати 
визначається за діючою на час звернення тарифною ставкою (окладом) за професією 
(посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працював потерпілий, або за 
відповідною тарифною ставкою (окладом) подібної професії (посади), але не менше 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день виплати. Відсутність 
документів про заробіток підтверджується довідкою роботодавця або відповідного 
архіву. 

15. У разі ушкодження здоров'я в період виробничого навчання (практики) 
сума страхової виплати визначається за діючою на підприємстві ставкою (окладом) 
тієї професії (спеціальності), якій навчався потерпілий, але не нижче найменшого 
розряду тарифної сітки відповідної професії. 

Якщо у період навчання (практики) потерпілий одержував заробіток, сума 
страхової виплати визначається, за його згодою, із середньомісячного заробітку за 
цей період. За бажанням потерпілого сума страхової виплати може бути визначена із 
середньомісячного заробітку до початку виробничого навчання (практики). 

16. Виплата пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві 
або професійного захворювання провадиться потерпілому відповідно до 
законодавства про пенсійне забезпечення, крім випадків, передбачених пунктом 2 
статті 8 та статтею 9 цього Закону. 

17. Неповнолітній особі, яка відповідно до статті 9 цього Закону народилася 
інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання 
матері під час її вагітності, або особам, зазначеним у пункті 2 статті 8 цього Закону, 
які стали інвалідами під час відповідних занять або робіт, Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків провадить щомісячні страхові виплати як 
інвалідам дитинства, а після досягнення ними 18 років - у розмірі середньомісячного 
заробітку, що склався на території області (міста) проживання цих осіб, але не менше 
середньомісячного заробітку в країні на день виплати. 

18. Індексація суми страхової виплати провадиться відповідно до 
законодавства. 

19. Якщо застрахований одночасно має право на безоплатне або пільгове 
отримання одних і тих же видів допомоги, забезпечення чи догляду згідно з цим 
Законом та іншими законами, нормативно-правовими актами, йому надається право 
вибору відповідного виду допомоги, забезпечення чи догляду за однією з підстав. 
 

 

 

 

 

 

 



Колективний договір в Україні 

1. Поняття колективного договору, його реквізити.   

2. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді  

 Колективний договір регулює в межах підприємства практично всі 

відносини між наймачем і трудовим колективом.  

Що таке і навіщо потрібно укладати Колективний договір в Україні? 

Колективний договір - це правовий акт, який регулює трудові, соціально-

економічні та професійні відносини між роботодавцем та працівниками на 

підприємстві, в установі, організації. 

Колективний договір в Україні укладається на основі чинного законодавства, 

прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і 

соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та 

уповноважених ними органів. 

Колективний договір необхідно укладати, щоб відстояти трудові права 

працівників та поліпшити їх соціально-економічне становище. 

Хто бере участь в укладанні колективного договору в Україні? 

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним 

органом (особою), з одного боку, і профспілковими організаціями, які діють 

відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності - представниками, вільно 

обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними 

органів, з іншої сторони. 

Якщо на підприємстві, в установі, в організації створено кілька профспілкових 

організацій, то вони повинні на засадах пропорційного представництва (згідно з 

кількістю членів кожної профспілкової організації) створити об'єднаний 

представницький орган для укладення колективного договору. У цьому випадку 

кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань 

за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Профспілкова 

організація, що відмовилася від участі в об'єднаному представницькому органі, 

позбавляється права представляти інтереси працівників при підписанні колективного 

договору. 

На кого поширюється дія колективного договору в Україні? 

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників 

підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами 

професійної спілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним 

органу, так і для працівників підприємства, установи, організації. 

Що включає в себе колективний договір в Україні? 

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. 

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо 

регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: 
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 зміни в організації, виробництва та праці; 

 забезпечення продуктивної зайнятості; 

 нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів 

заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій 

тощо); 

 встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 

 участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні 

прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); 

 режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 

 умов і охорони праці; 

 забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; 

 гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких 

організацій трудящих; 

 умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці. 

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним 

законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги. 

Що таке і навіщо потрібні колективні переговори перед укладанням 

колективного договору в Україні? 

Укладенню колективного договору передують колективні переговори. 

Будь-яка із сторін не раніше ніж за три місяці до закінчення терміну 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 

в колективний договір, 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 відомості, 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. 
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Чи потрібно реєструвати колективний договір в Україні? 

Так, колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами 

державної виконавчої влади. 

У яких випадках умови колективного договору в Україні вважаються 

недійсними? 

Колективний договір, який, погіршує порівняно з чинним законодавством і 

угодами становище працівників, вважається недійсним. 

На який термін укладається колективний договір в Україні? 

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками 

сторін або з дня, зазначеного у ньому. 

Після закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти до тих пір, 

поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не 

передбачено договором. 

Хто контролює виконання колективного договору в Україні? 

Контроль за виконанням колективного договору здійснюється безпосередньо 

сторонами, якi його уклали, у порядку, визначеному цим колективним договором. 

Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови 

колективного договору, профспiлки, що його уклали, мають право надсилати 

власнику або уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих 

порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути порушення 

або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити 

неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб у суді. 

Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді  

Колективний договір – це документ, у якому узагальнюються і деталізуються основні 

вимоги законодавства, установлюються загальні для всіх професій на підприємстві вимоги, у 

т.ч. в галузі охорони праці, а також погоджуються питання, що відповідно до законодавства 

вимагають спільного вирішення власника і трудового колективу (профспілкової організації). 

Незалежно від того є працівник членом профспілки чи ні, зобов'язання, встановлені й узяті 

сторонами колективного договору, автоматично поширяться і на нього (стаття 18 КЗпП). 
Стаття 20 Закону “Про охорону праці” зазначає, що “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, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела 

фінансування зазначених заходів”. 
До розділів колдоговору, що стосується охорони праці належить розділ “Гарантії і 

компенсації”. В текст цього розділу доцільно вносити тільки основні норми, для 

встановлення яких законодавством передбачається згода профспілкового комітету або 

рішення трудового колективу.  
В текст колдоговору записуються трансформовані під зобов'язання власника 

(адміністрації підприємства) і працівників норми статей 13 – 18, 22, 23 Закону “Про охорону 

праці”. Деякі положення Закону “Про охорону праці” вимагають погодження з трудовим 



колективом, тому в текст договору вносяться пункти про створення (за необхідності) комісії 

про охорону праці, кількості уповноважених трудового колективу, що обираються, з питань 

охорони праці і затвердження відповідних положень; визначається порядок і терміни 

звільнення від основної роботи (зі збереженням середнього заробітку) уповноважених і 

членів комісії для виконання ними своїх громадських обов'язків. 
У випадку, якщо власник не збирається надавати додаткові пільги і гарантії своїм 

працівникам, у розділ колдоговору “Охорона праці” вносяться пункти, в яких зазначаються 

мінімальні державні гарантії за роботу у важких і шкідливих умовах, що дозволяє також 

виконати вимоги Закону “Про прибуток” у частині узгодження умов оплати праці. 
Як додаток до колдоговору варто оформити документ, що буде містити списки і 

переліки, які регламентуються нормативно-правовими актами, а саме: списки професій 

працівники яких повинні в обов'язковому порядку проходити медогляд (трудовий, 

профілактичний, наркологічний); списки професій, які вимагають професійного добору; 

списки працівників, які мають право на відпустку за ненормований робочий день або за 

шкідливі умови праці; списки працівників, яких необхідно забезпечити спецодягом, 

мийними засобами, ЛПХ і т.п. 
В обов'язковому порядку в текст колдоговору вносяться гарантії потерпілим на 

виробництві, порядок надання більш легкої роботи як потерпілим (стаття 172 КЗпП), так і 

вагітним жінкам (стаття 178 КЗпП). 
Також у колективному договорі зазначається періодичність проведення атестації 

робочих місць за умовами праці, а після її проведення встановлюється перелік заходів та 

необхідних засобів щодо поліпшення умов праці, приведення їх до необхідних нормативів 

безпеки, гігієни праці. Ці заходи включаються в колдоговір у вигляді додатку. В тексті 

договору можна вказати загальну суму витрат (як в абсолютних, таки у відносних 

показниках), що виділяється на ці заходи та засоби, з урахуванням обмежень, встановлених 

для віднесення витрат на їх придбання до валових. 
В колдоговорі зазначається також умови і порядок заохочення працівників, що 

працюють над поліпшенням стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища. 
Безпосередньо з охороною праці пов'язані правила внутрішнього трудового 

розпорядку, оскільки саме вони регулюють поводження працівника на його робочому місці 

(умови і час допуску в приміщення і т.п.). 
Правила внутрішнього трудового розпорядку дають можливість керівнику створити 

своєрідний регламент, що передбачає порядок вирішення тих чи інших питань у взаєминах з 

підлеглими. Для створення такого регламенту можна використовувати “Типові правила 

внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств установ, 

організацій”, затверджені постановою Державним комітетом СРСР з праці і соціальних 

питань від 20.07.84 р. № 213. 
У розділі колдоговору “Час роботи і відпочинку” досить зробити посилання на 

відповідні Правила трудового розпорядку (як додаток до колдоговору), а в самих Правилах 

деталізувати норми зі специфіки роботи підприємства. У цьому ж розділі варто згадати про 

перелік професій і посад, для яких встановлюється скорочений або ненормований робочий 

день, а також категорій працівників, для яких Закон “Про відпустки” передбачає надання 

додаткової відпустки і її тривалість (самі списки розміщуються в додатку до колдоговору). 
Встановлюючи порядок прийому і звільнення працівників, варто вказати, що при 

прийомі на роботу, що вимагає спеціальних знань, адміністрація підприємства має право 

зажадати від працівника пред'явлення диплома або іншого документа про отриману освіту 

або професійну підготовку, а також довідку про проходження медогляду у випадках, 

передбачених законодавством. Зазначається також порядок допуску до самостійної роботи з 

посиланнями на проходження інструктажів і стажування. 
Час початку і закінчення робочого дня встановлюється в залежності від режиму 

роботи підприємства і графіків змінності (статті 57, 58 КЗпП). Перерви в роботі надаються, 

як правило, через 4 години після початку робочого дня (стаття 66 КЗпП). Якщо не можливо 



або не бажано встановлювати єдині для всіх працівників перерви, у Правилах варто навести 

розклад перерв за цехами, відділами, службами (знову ж з метою установлення виробничої 

необхідності перебування на місці, де стався нещасливий випадок). Також варто вказати 

місце прийому їжі й обмовити необхідність дотримання правил пожежної безпеки при 

користуванні нагрівальними приладами, установити заборону на паління в непередбачених 

місцях, у т.ч. безпосередньо на робочому місці. 
Варто врахувати випадки переходу з однієї зміни в іншу, надання відпустки поза 

графіком, а також процедуру інформування працівником про свій вихід або дострокове 

повернення з відпустки. У даному випадку для керівника підприємства важливо попередити 

самовільні відходи і повернення з відпустки без повідомлення керівників відповідних 

підрозділів. Також необхідно описати процедуру від'їзду і повернення з відряджень у частині 

виходу на роботу в дні від'їзду і приїзду, виконання робіт на іншому підприємстві, якщо це 

не обговорено в наказі про відряджання працівника. 
Робота у вихідні дні і понаднормові роботи вимагають згоди профспілки (статті 64, 71 

КЗпП) – допускаються тільки у виняткових випадках, передбачених законодавством, і на 

підставі наказу власника. Але в Правилах слід також домовитися про можливість і процедуру 

узгодження появи працівника на робочому місці у вихідні для нього дні і затримки після 

роботи з особистої ініціативи. 
Для полегшення процедури залучення порушників до дисциплінарної 

відповідальності, у Правилах варто деталізувати саму процедуру, що передує оформленню 

наказу про накладення стягнення, дотримання термінів, у тому числі термінів подачі 

доповідних про порушення, допущені керівниками підрозділів. 
Оскільки серед підстав для звільнення працівника у п.3 статті 41 КЗпП зазначене 

“систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на 

нього трудовим чи договором правилами внутрішнього трудового розпорядку”, для 

застосування даного виду стягнення працівник повинен бути ознайомлений з такими 

правилами. Ознайомлення відбувається під час вступного інструктажу і фіксується підписом 

працівника в журналі. А самі Правила рекомендується вивішувати в цехах (відділах) на 

видному місці. 

 

 

 

ЗРАЗОК 

7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я  

7.1. Адміністрація зобов’язується:  

7.1.1. Організовувати охорону праці працівників закладу у відповідності до вимог діючого 

Закону України «Про охорону праці».  

7.1.2. Забезпечувати виконання нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, 

інструктивних матеріалів з питань охорони праці Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

виконання заходів з охорони праці, приписів з охорони праці, Колективного договору, 

приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій Профспілкового 

комітету.  

7.1.3. Забезпечувати навчання з питань охорони праці учасників навчально- виховного 

процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності учнів (вихованців) з наступною 

перевіркою знань відповідно до чинного законодавства і діючого Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу в 

комунальному закладі «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради та Положення «Про порядок проведення навчання і перевірки 



знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесів».  

7.1.4. Забезпечувати впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних 

документів з питань охорони праці у навчально-виховний процес; контролювати проведення 

паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалу тощо. 7.1.5. 

Здійснювати контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів, 

навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного 

процесу.  

7.1.6. Організовувати один раз на три роки навчання і перевірку знань працівників закладу 

освіти з охорони праці.  

7.1.7. Контролювати у структурних підрозділах проведення інструктажів з питань охорони 

праці учасників навчально-виховного процесу та інструктажів з безпеки життєдіяльності 

учнів (вихованців).  

7.1.8. Забезпечувати роботи щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на п’ять років 

та один раз на три роки) інструкцій з охорони праці для працівників закладів освіти та 

інструкцій з безпеки для учнів (вихованців), а також розділів вимог охорони праці у 

методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних 

кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо.  

7.1.9. Брати участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за 

станом охорони праці.  

7.1.10. Фінансувати профілактичні заходи з охорони праці в межах 0,2 відсотка від фонду 

оплати праці.  

7.1.11. Організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.  

7.1.12. Не пропонувати працівнику роботу, яка за медичними висновками протипоказана 

йому за станом здоров’я.  

7.1.13. Забезпечувати усім працівникам загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності.  

7.1.14. Забезпечувати умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, 

машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та 

індивідуального захисту, що використовується працівником, а також санітарно-побутові 

умови у відповідності до вимог чинного законодавства України.  

7.1.15. Протягом дії укладеного з працівником трудового договору, не пізніше як за 2 місяці, 

письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і 

компенсацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково.  

7.1.16. Забезпечувати працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або 

іншими шкідливими умовами, безоплатно, відповідно до норм, спецодягом, засобами 

індивідуального захисту (Додаток № 7), миючими та знешкоджувальними засобами (Додаток 

№ 8) та належне утримання санітарно- побутових та виробничих приміщень. 7.1.17. 

Здійснювати доплати працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці за 

результатами атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в таких 

умовах. (Додаток № 9).  

7.1.18. Організовувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних 

(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників. На прохання працівника 

організовувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану 

здоров’я з умовами праці (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»). 7.1.19. Забезпечувати 

своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці 

відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці. 7.1.20. Розробляти конкретні 

заходи щодо запобігання нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.  

7.1.21. Проводити навчання і перевірку знань працівників, зайнятих на роботах з 

підвищеною небезпекою.  



7.1.22. Забезпечувати суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону 

України «Про охорону праці», нормативних документів про охорону праці, технологічних 

процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та обладнання.  

7.1.23. Забезпечувати санітарні блоки та душові кімнати миючими засобами згідно з діючими 

нормами.  

7.1.24. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним 

випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату за весь період до 

відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі 

неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до 

медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови 

та режим роботи, відповідно до медичних рекомендацій (ст.9 Закону України «Про охорону 

праці»).  

7.1.25. Відшкодування витрат, заподіяних працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я 

або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» (ст.9 Закону України «Про охорону праці»).  

7.1.26. Зараховувати час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на 

виробництві або професійним захворюванням до стажу роботи для призначення пенсії за 

віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення 

пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах у порядку, встановленому законом (ст.9 

Закону України «Про охорону праці»).  

7.1.27. Забезпечувати фінансування атестації робочих місць з несприятливими умовами праці 

відповідно до чинного законодавства та розробляти за її результатами заходи щодо 

покращення умов праці, включаючи їх в Колективний договір.  

7.1.28. Виконувати всі заплановані заходи щодо підготовки до роботи в зимових умовах. 

7.1.29. Забезпечувати (при наявності державного фінансування) навчальні кабінети 

куточками з охорони праці, інформаційними стендами, плакатами, пам’ятками тощо. 7.1.30. 

Забезпечувати належне утримання санітарно-побутових приміщень.  

7.1.31. Забезпечувати безкоштовне проведення періодичних медичних оглядів працівників 

закладу, а також щорічного обов'язкового медичного огляду. Користуватися правом 

притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку 

працівників, що ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду, а також 

забезпечити відсторонення їх від роботи без збереження заробітної плати при цьому до 

проходження медичного огляду.  

7.1.32. Забезпечувати, згідно зі статтею 20 Закону України «Про охорону праці», своєчасну 

розробку і виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених норм безпеки і 

гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (Додаток 

№ 10).  

7.1.33. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:  не допускати жінок 

на важкі роботи та роботи зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких 

забороняється застосовувати працю жінок, відповідно до Переліку важких робіт з 

шкідливими і небезпечними умовами праці, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 29.12.1993 №256;  не допускати жінок до піднімання і перенесення 

вантажу, вага якого перевищує Граничні норми піднімання і переміщення важких 

предметів жінками, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

10.12.1993 №241(додаток № 11).  

7.1.34. Проводити своєчасно 2 рази на рік (навесні, восени) огляд технічного стану будівель 

щодо їх безпечного використання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

05.05.1997 №409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд, 

інженерних мереж».  



7.2. Профспілковий комітет зобов’язується:  

7.2.1. Проводити вибори громадських інспекторів з охорони праці, навчання активу.  

7.2.2. Здійснювати постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони 

праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони 

праці.  

7.2.3. Розглядати на засіданні Профспілкового комітету заявки на спецодяг, спецвзуття та 

інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх застосування.  

7.2.4. Систематично перевіряти виконання працівниками норм охорони праці, домагаючись 

їх максимальної реалізації.  

7.2.5. Регулярно виносити на розгляд загальних зборів трудового колективу, засідань 

Профспілкового комітету питання дотримання умов і охорони праці.  

7.3. Адміністрація має право:  

7.3.1. Відсторонювати від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством 

навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до 21 відповідних робіт або не 

виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці.  

7.3.2. Притягати до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони 

праці.  

7.3.3. В установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від 

обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також відсторонити 

його від роботи без збереження заробітної плати.  

7.4. Працівники зобов’язані:  

7.4.1. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих 

людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території навчально-

виховного закладу.  

7.4.2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.  

7.4.3. Проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні 

огляди.  

7.4.4. Піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку учнів, вихованців, 

оточуючих.  

7.4.5. Вивчати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, правила поводження з устаткуванням і технічними засобами навчання, 

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.  

7.4.6. Негайно повідомляти Адміністрацію про небезпеку, нещасний випадок, вживати 

заходів щодо їх попередження та ліквідації, надавати першу допомогу потерпілим.  

7.4.7. Відповідати за порушення вимог, зазначених у цьому розділі Колективного договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання  

для контрольної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант 1 

26. Предмет, структура, зміст, мета дисципліни «Охорона праці в галузі» 

27. Система управління охороною праці в державі і в закладі культури. 

Варіант 2 

1. Основні законодавчі акти про охорону праці. 

2. Правила охорони праці для культурно-дозвіллєвих закладів. 

Варіант 3 

1. Закон України «Про охорону праці». 

2. Виробниче освітлення і його класифікація. 

Варіант 4 

1. Кодекс законів про охорону праці України (КЗПУ). 

2. Ультразвук та інфразвук. 

Варіант 5 

1. Гарантії прав громадян на охорону праці. 

2. Іонізуюче випромінювання та пороги радіаційної безпеки. 

Варіант 6 

1. Основні заходи пожежної профілактики на об’єктах культури. 

2. Організація роботи й загальні вимоги  з охорони праці. 

Варіант 7 

1. Методика розслідування нещасних випадків. 

2. Здійснення державного нагляду та громадського контролю за станом охорони 

праці в галузі «Культура». 

Варіант 8 

1. Методика навчання та перевірка знань з охорони праці в галузі. 

2. Заходи електробезпеки на об’єктах культури. 

Варіант 9 

1. Вимоги до санітарного контролю та стану повітря. 

2. Протипожежна безпека на об’єктах культури. 

 

 



Варіант 10 

1. Засоби індивідуального захисту. 

2. Шум та вібрація. 

Варіант 11 

1. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції та 

кондиціювання повітря. 

2. Гігієна праці в закладах культури. 

Варіант 12 

1. Умови соціального страхування та збереження життя. 

2. Інфра- та ультравипромінювання. 

Варіант 13 

1. Соціальний діалог в Європейському Союзі й Україна 

2. Лазерне випромінювання. 

Варіант 14 

1. Міжнародні організації в сфері охорони праці: МОП, МАГАТЕ, ВООЗ, СНД 

2. Заходи електробезпеки на об’єктах культури. 

Варіант 15 

 

10. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. 

11. Порядок визначення розміру виплат при нещасному випадку на 

виробництві. 

Варіант 16 

1. Складові мікроклімату виробничих приміщень та їх вплив на 
працівника. 

2. Основні положення про первинні засоби пожежогасіння на об’єктах 

 

Варіант 17 

1. Поняття гігієни праці та медицини праці. 

2. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря в закладах 

культури, їх адаптація. 

 

 

 



Варіант 18 

1. Аналіз умов праці в галузі культури за показниками шкідливості і 

небезпечності, тяжкості та напруженості трудового процесу. 

2. Вимоги до санітарного контролю за станом повітря. 

 

Варіант 19 

1. Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в установі. 

2. Основні заходи електробезпеки на об’єктах культури. 

 

Варіант 20 

1. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового 

забезпечення охорони праці. 

2. Вимоги до персоналу закладів культури, що працює з електрообладнанням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ГАЛУЗІ 
1. Сутність охорони праці в галузі Введення в курс. 

2. Предмет та об’єкт охорони  праці в галузі культури. 

3. Соціальний діалог в Україні. Безпека праці в Україні 

4. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці 

5. Стан безпеки праці в світі 

6. Соціальний діалог в Європейському Союзі й Україна 

7. Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність»  

8. Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній 

відповідальності» 

9. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності 

10.  Європейський Союз і законодавство з охорони праці 

11.  Міжнародна Організація Праці (МОП) 

12.  Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) 

13.  Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 

14.  Співдружність Незалежних Держав (СНД) 

15.  Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці 

16.  Медичні огляди працівників. Загальні положення 

17.  Види медоглядів та їх організація 

18.  Порядок проходження медогляду працівником 

19.  Обов’язки роботодавця щодо медичних оглядів 

20.  Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік 

21.  Розслідування та облік нещасних випадків 

22.  Огляд місця, де стався нещасний випадок 

23.  Опитування потерпілого, свідків та посадових осіб 

24.  Визначення причин нещасного випадку 

25.  Законодавство у галузі виробничої санітарії та гігієни праці. 

26.  Основи фізіології праці. 

27.  Фактори, що визначають умови праці. 

28.  Мікроклімат і його вплив на людину 

29.  Перелік нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. 

30.  Перелік нещасних випадків, не пов’язаних з виробництвом. 

31.  Поняття колективного договору, його реквізити.  

32.  Поняття контракту, змінність між контрактом і трудовим договором. 

33.  Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді  
34.  Що включає в себе колективний договір в Україні  

35.  Важкість праці. Напруженість праці 

36.  Обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

37.  Державний пожежний нагляд 

38.  Первинні засоби гасіння пожеж 

39.  Пожежна техніка 

40.  Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння 

41.  Протипожежне водопостачання 

42.  Забезпечення безпечної евакуації персоналу 



43. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління 

охороною праці (СУОП) 

44.  Розробка системи управління охороною праці (СУОП) 

45.  Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. 

46.  Функціональні обов’язкі з охорони праці керівників, посадових осіб і 

фахівців підприємства. 

47.  Оцінка стану безпеки праці в організації 

48.  Стимулювання за досягнуті результати 

49.  Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці 

50.  Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


