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Шановні читачі!

Безпека праці в той час, коли в Україні від рук рашистських окупантів гинуть 
сотні військових і цивільних громадян, може здаватися неактуальною.

Водночас наше працеохоронне видання не відкладає тему збереження 
життя та здоров’я працівників на потім, на «після війни». Адже працювати 
в Україні стало ще небезпечніше. Збройна боротьба додала нових небезпечних 
чинників, яких раніше в нас не було. Тож роботодавцям доводиться приймати ці 
нові ризики війни, навіть не маючи змоги в якийсь спосіб на них вплинути. 

Вважаю неприпустимим списувати на війну загибель і травмування людей, 
які створюють національний продукт, відновлюють та відбудовують Україну. Тому 
увага до цих питань має тільки зростати.

Статистика втрат на виробництві нині не менш гірка, ніж статистика втрат серед 
військових і цивільного населення. За даними Держпраці, із 24 лютого і станом 
на 12 квітня (близько півтора місяця війни) на виробництві смертельно 
травмувалися 115 працівників. Вдумаймося, за півтора місяця – 115 смертей! 
Тоді як за 12 місяців минулого року (не враховуючи смертність від COVID-19) на 
виробництві загинули 386 працівників – у середньому 32 працівники щомісяця.

Так, є невиробничий небезпечний чинник: зі 115 смертельних нещасних 
випадків 50 сталося внаслідок поранень, які працівники дістали під час 
виконання трудових обов’язків. Більшість із них розслідують, а там, де сьогодні 
через військову агресію встановити обставини травмування неможливо, терміни 
розслідування подовжено до безпечнішого часу.

Та навіть якщо не брати до уваги н/в, де «травмувальним» чинником 
є  війна, рівень виробничого травматизму зі смертельними наслідками 
в  помісячному обчисленні підвищився удвічі. І це притому, що, за даними 
Міністерства фінансів України, від початку війни близько 30% українських 
підприємств повністю припинили діяльність, а 45% – працюють частково. Тобто 
майже половина виробничих площ простоює, однак травматизм на виробництві 
зростає. Тож нині частота н/в на виробництві набагато вища, ніж у мирний час, 
і порівняно з попереднім роком фактично збільшилася у понад чотири рази.

Інший аспект – соціальні виплати потерпілим. Чинний механізм розслідування н/в 
і подальшого відшкодування шкоди травмованим і сім’ям загиблих не передбачає 
фінансування Фондом соціального страхування таких видатків без затвердженого 
комісією акта розслідування. А отже, там, де завершити розслідування 
неможливо, потерпілі залишаються сам на сам зі своєю бідою, не маючи 
коштів на лікування та прожиття. І це під час війни! 

На жаль, бюрократична державна машина в Україні поки не здатна оперативно 
вирішити ці питання через внесення змін до відповідних нормативних актів. Для 
цього потрібне дуже сильне бажання та політичне лобі, якого, очевидно, немає 
у відповідних державних інституцій.

І ще одне питання – джерело коштів для компенсацій застрахованим особам. 
Украй несправедливо, якщо виплати потерпілим на виробництві від збройної 
агресії росії буде спрямовано з Фонду соціального страхування України, де 
акумульовано страхові внески від вітчизняних підприємств. Адже не з  провини 
українських роботодавців на виробництві гинуть працівники унаслідок 
бомбардувань та обстрілів окупанта. Розумний варіант – здійснити виплати 
потерпілим із держбюджету з подальшим позовом до російської федерації 
про компенсацію таких страхових виплат. Це той шлях, яким буде йти наша 
держава в питаннях компенсації за втрачене майно фізичних та юридичних осіб, 
за зруйновану інфраструктуру населених пунктів. За всю заподіяну Україні шкоду 
має сплачувати агресор!!!

Головний редактор Дмитро Матвійчук
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ЗМІСТ

На обкладинці. Фото зруйнованого мосту  
в Ірпені облетіло весь світ. Його підірвали ЗСУ, щоб стримати 
наступ ворога на Київ. Нині триває відновлення цього мосту. 
Фото Олександра Фандєєва
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TRENDING

За рахунок агресора
В умовах воєнного часу українські роботодав-

ці можуть призупинити дію трудового договору зі 
своїми працівниками – у такому разі працівник 
тимчасово припиняє виконувати роботу, однак 
трудові відносини зберігаються.

Оскільки в період призупинення 
дії трудового договору з припи-
ненням виплати заробітної пла-
ти працівник втрачає заробіток 
не через хворобу або травму, 
це тягне за собою припинення 
права на компенсацію втраченого 
заробітку через тимчасову непраце-
здатність за рахунок роботодавця та за рахунок 
коштів Фонду соціального страхування України. 
Важливий виняток – виплати у зв’язку з вагітністю 
та пологами: декретні допомоги ФССУ профінан-
сує незалежно від призупинення дії договору.

Водночас компенсація всіх коштів, які праців-
ник втратив унаслідок нападу росії, покладається 
на державу-агресора. Росія зобов’язана відшко-
дувати українцям збитки, зокрема за час тимча-
сової непрацездатності.

Це передбачено Законом України «Про ор-

ганізацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану» від 15.03.2022 № 2136, який набув чинно-
сті 24.03.2022: відшкодування заробітної плати, 
гарантійних і компенсаційних виплат працівни-
кам у повному обсязі покладається на державу, 
що здійснює військову агресію проти України.

www.fssu.gov.ua

Для підтримки бізнесу
ДП «Прозорро.Продажі» за ініціативи Мінекономіки та за підтримки 
Мінцифри й національного проєкту Дія.Бізнес запустили платформу 

цифрової взаємодії для допомоги з релокації бізнесу https://auction.e-tender.ua/#/register. 
ДП «Прозорро.Продажі» спільно з маркетплейсами розробило ІТ-систему, яка дає змогу подавати заявки 

як підприємствам, що потребують переміщення, так і компаніям, які готові надати для цього приміщення чи 
інші активи. Платформа дасть змогу не лише збирати та опрацьовувати такі запити, а й моніторити онлайн 
процес переїзду, який реалізовуватимуть Міністерство економіки спільно з Мінінфраструктури, Укрзалізницею, 
Укрпоштою та іншими учасниками. 

«Потребу релокації працюючого бізнесу у безпечніші регіони ми розуміли з перших днів війни. Із зони бойових  
дій  за місяць евакуювали 216 підприємств, і  97 із них уже відновили роботу на новому місці. Загалом Мінекономіки 
отримало 1473 заявки на релокацію, і такі запити продовжують надходити. Тому зараз важливо цифровізувати та 
систематизувати процес. Переміщення має бути швидким, ефективним і таким, що дасть змогу підприємствам, 
які постраждали чи розташовані в гарячих точках, відновити діяльність. Саме тому державні органи об’єднали 
зусилля та злагоджено працюють на цей результат», – зазначив Ігор Дядюра, заступник міністра економіки.

www.me.gov.ua

Конкурс триває
Понад 600 творчих робіт маленьких художни-

ків узяли цього року участь у регіональному  
турі Всеукраїнського конкурсу дитячого  малюнка 
«Охорона праці очима дітей» на Полтав щині. 
Конкурс організував журнал «Охорона праці» за під-
тримки Державної служби України з питань праці.

Найактивнішими учасниками стали навчальні закла-
ди Лубенського району та Горішньоплавнівської ОТГ, 
с. Розсошенці, с. Заводське та міста Миргорода.

До участі у полтавському регіональному турі конкур-
су цього року приєднались і юні художники зі Львівської, 
Кіровоградської, Черкаської, Сумської, Дніпропетров-
ської, Рівненської та Тернопільської областей. І дві робо-
ти цих діток опинились серед переможців!

До складу журі з визначення переможців конкурсу 
увійшли представники Управління Держпраці, виконав-
чої дирекції Фонду соціального страхування України, 
установ Полтави та приватні підприємці. 

www.dsp.gov.ua
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Надійний тил

 Олександр Фандєєв, спецкор

Ц ей вислів, написаний великими літерами,  
зустрічає всіх у вестибюлі головного на-
вчального корпусу Відокремленого струк-
турного підрозділу «Ладижинський фахо-

вий коледж Вінницького національного аграрного 
університету». Сьогодні, під час війни, ці слова набу-
ли нового сенсу. Ми прагнемо бути вільними людьми 
у своїй незалежній країні, і на це спрямовані всі сили 
народу на фронті та в тилу. До слова, цього року колек-
тив коледжу відзначатиме 90-річчя із дня свого засну-
вання. Не маємо сумнівів – разом з перемогою.

До боротьби з рашистською наволоччю коледж до-
лучився з перших днів війни. Як це було, журналу роз-
повіла Наталія Прокопенко, викладач Ладижинського 

коледжу, керівник штабу волонтерського руху. Одразу 
після підступного нападу РФ вона зібрала потрібні для 
військових речі та віднесла їх до ГО «Мирослава». Ця 
громадська організація ще з 2014 року активно допо-
магала воїнам АТО. Тоді ж Наталія закликала до бла-
годійності всіх друзів та знайомих – мовляв, запускає-
мо флешмоб «Розвантаж шафу!».

Знаючи про невгамовну та енергійну вдачу Наталії 
Анатоліївни, Олег Цуркан, директор Ладижинського ко-
леджу, запропонував їй очолити волонтерський рух на-
вчального закладу. Усе потрібне для цього в коледжі є: 
потужна виробничо-навчальна база, власна майстерня 
і кузня, комфортні гуртожитки, кваліфіковані фахів-
ці, викладачі та студенти. До речі, на старших курсах 
вони навчаються за дуальною системою, тобто вчаться  
і водночас працюють за спеціальністю. У коледжі готу-
ють фахівців за спеціальностями, які нині користуються 
попитом: агроінженерія, агрономія, електроенергети-
ка, електротехніка та електроме ханіка, а також еконо-
мічними.  Додатково навчають студентів за робітничи-
ми професіями: ремонтник, слюсар, водій.

У тому, що Наталії Анатоліївні активності не бра-
кує, автор упевнився відразу після знайомства. Вона 
встигала домовитися з водіями вантажівок і бусів, які 
на добровільних засадах доставляють вантажі, про 
відправлення потрібних військовим і переселенцям 
речей. Переговорити з волонтерами, біженцями, ко-
легами. З’ясувати поточні питання з волонтерськими 
організаціями-партнерами. Домовитися про допомо-
гу з боку підприємств міста. Побувати в усіх точках, 
де коледж провадить волонтерську діяльність. У цей 
час телефон її не вщухав від дзвінків. Та й заняття, 
які викладачі коледжу нині проводять у дистанцій ному 
форматі, теж ніхто не скасовував. Уже через кілька 
хвилин нашої розмови їй потрібно було терміново  
бігти у справах. Тому Наталія запропонувала: «Наздо-
ганяйте, поговоримо по дорозі».

 – 
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Скориставшись паузою, я поспілкувався з волонте-
рами, які на першому поверсі громадсько-побутового 
корпусу виготовляють, кроять, шиють, плетуть такі по-
трібні сьогодні для бійців ЗСУ вироби: рукавиці, рука-
вички, устілки для взуття, бафи, військові «розгрузки», 
маскувальні сітки та «кікімори». Секретами їх плетіння 
ще у 2014 р. оволоділа волонтерка Ірина Зеленецька, 
і тепер вона передає свій досвід новачкам. Основу для 
таких виробів теж приносять мешканці міста – зносять 
сітки рибальські, волейбольні, тенісні та тканини до 
них. Нещодавно почали шити спальні мішки, і в кожен 
вкладають дитячі малюнки, смаколики та речі для гігі-
єни. Студенти, містяни, біженці – кожен знайшов собі 
тут заняття. Кажуть, тут їм добре, бо зникає почуття 
провини, можна поділитися за роботою новинами, по-
грітися чаєм або кавою з печивом чи бутербро дами, 
пообідати смачним борщем. Вони не розуміють, як 
можна в час, коли наші бійці, ризикуючи життям, бо-
ронять Батьківщину, сидіти вдома. Волон-
терити – ліпше, тут почуваєшся корисним. 

Піднімаємося з Наталією на другий по-
верх. У спортзалі рядами складено багато 
одягу та взуття, поряд – дитячі візки, матра-
ци, ковдри, подушки, постільна білизна тощо. 
Все це, принесене мешканцями Ладижина, 
акуратно розсортовано, щоб тимчасові пе-
реселенці могли легко підібрати для себе 
потрібні речі. 

На лаві у спортзалі помічаю двох дітей. 
Дев’ятирічна Даша та десятирічний Ваня 
розповіли, що разом з  мамою приїхали 
на Вінниччину з Гостомеля. Вчасно ева-
куюватися допоміг друг мами, який вивіз 

їх з-під обстрілів. Було страшно, надто коли над голо-
вами проносилися літаки. Тепер живуть у гуртожитку 
коледжу, почуваються у безпеці. 

За словами Наталії, сьогодні у двох гуртожитках 
коледжу мешкають близько 200 тимчасових пересе-
ленців, здебільшого з дітьми. Більшість – з Бучі, Ірпе-
ня, Гостомеля, Чернігова, а також із Сєвєродонецька, 
Харкова, інших гарячих точок. Гуртожитки сучасні,  
з блоковою системою кімнат, є душ, кухня, пральні ма-
шини. Продуктами допомагають коледж, жителі міста, 
місцеві заклади харчування.

По дорозі до виробничої майстерні коледжу Ната-
лія розповіла, що на початку війни викладачі зі студен-
тами налагодили виробництво «бандерівських смузі», 
аби було чим пригостити окупантів. Але оскільки цей 
продукт має короткий термін зберігання, а транспор-
тувати його – досить ризикована справа, то вирішили, 
що повернуться до його виготовлення за потреби. 
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Зараз виготовляють на замовлення фронту виро-
би, найбільш потрібні для військових: їжаки для ство-
рення перешкод ворожій техніці, буржуйки різного 
розміру (для окопів і бліндажів), скоби для кріплення 
бліндажних конструкцій, нещодавно налагодили (хлоп-
ці з передової попросили) виробництво мініобігріва-
чів з використаних автомобільних масляних фільтрів.  
У комплекті з ними відправляють металевий посуд,  
лопати, сокири, цвяхи. З передової просять також дов-
гий електрокабель. Метал, електроди для зварювання, 
деякі інструменти для роботи майстерні приносять жи-
телі міста, а також постачають місцеві підприємства  
і підприємці. Якщо замовлення велике й термінове, на 
допомогу приходять місцеві майстри.

На завершення розмови я запитав Наталію Анатолі-
ївну, що її найбільше вразило з початку російської агре-
сії. І пожалкував про це, тому що найсильніші враження 
виявилися болючими. Крізь сльози вона розповіла, як 
днями прийшла звістка, що на війні загинув 27-річний 
хлопець, однокласник її сина. Як її дітям дивом вдало-
ся вибратися в перші дні війни з Гостомеля – з міста,  
у якому був їхній дім і яке зруйнували вщент російські 
варвари. Як одного дня з Ірпеня, з підвалу будинку, 
їй зателефонувала під жахливі звуки вибухів знайома  
дівчина. «Вона благала допомогти якось вивезти  
з міста дітей, – згадує Наталія, – але я нічим не могла 
зарадити і плакала від безпорадності й розпачу». 

Насправді волонтери коледжу щодня 
намагаються робити все, що можуть. Так 
само як і їхні партнери з ГО «Мирослава», 
з якими тісно співпрацює коледж, як бла-
годійний фонд ТОВ «Вінницька птахофа-
брика». Це розташоване в Ладижині най-
більше в Україні та Європі підприємство 
щодня відправляє безоплатно від 100 до 
200 тонн продукції військовим, тероборо-
ні, лікарням, тимчасовим переселенцям, 
населенню. На прохання Наталії благо-
дійну допомогу надали медикаментами 
(хлоргексидин, нашатирний спирт, рано-

загоювальні препарати) місцеві підприємства «Біо-
лік» та «Ензим». Деякими ліками, які вже не знайдеш  
в аптеках, виручають знайомі волонтери зі Львова. За 
словами Наталії, ніхто не відмовляє в допомозі, люди 
відгукуються на всі прохання волонтерів.

Усю свою діяльність в умовах війни коледж коор-
динує, як розповів його очільник Олег Цуркан, з керів-
никами Вінницького аграрного університету, а також 
керується вказівками начальника Гайсинської вій-
ськової районної адміністрації. Колектив мобілізував 
зусилля з першого дня російського вторгнення. Усі 
розуміли, що незабаром потрібно буде задіяти гур-
тожитки, тому студенти звільнили їх упродовж дня ще 
24 лютого. Адміністрація проконтролювала, чи кожен 
вчасно повернувся до своїх батьків. 

З наступного дня колектив почав працювати над 
зміцненням оборони міста, району, країни. У коледжі, 
пояснив Олег Васильович, немає можливості вико-
ристовувати фінансові ресурси державного навчально-
го закладу, тому було створено волонтерський центр. 
Задіяли площі громадсько-побутового корпусу, їдальні, 
бібліотеки, спортзалу, навчально-виробничої майстер-
ні. Заради спільної мети – перемоги – навчальний за-
клад об’єднав свої зусилля з потужними підприємства-
ми-партнерами, як от Ладижинська ТЕС, Вінницька 
птахофабрика, завод «Біолік», іншими організаціями. 
Разом з тим коледж із 14 березня продовжив навчан-
ня в дистанційній формі, досвід якого набув у період 
пандемії. Окрім того, навчальний заклад готується до 
посівної. 

Попри суворі виклики воєнного часу та страшні ре-
алії війни життя продовжується. На прикладі коледжу 
можна переконатися, що в кожної організації, підпри-
ємства, установи, громадянина сьогодні свій фронт. 
Кожен має робити те, що вміє найкраще. Зрештою, 
українську армію і народ об’єднує єдина мета – пере-
мога. Ми прагнемо до неї, як ніхто у світі, і ми її неод-
мінно здобудемо!

Фото автора 

Надійний тил
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Столичні комунальники, які обслуговують Київський 
метрополітен, розміщують на своїх об’єктах, що розташовані під 
землею, людей, вимушених обрати метро безпечним притулком. 
Вони розносять воду, продукти харчування, забезпечують 
безпеку перебування на станціях людей, особливо дітей, адже 
рух електропоїздів на певних ділянках не припиняється. Водії 
комунального транспорту столиці вдень і вночі розвозять потрібні 
речі для територіальної оборони, зокрема протитанкові «їжаки», 
бетонні блоки. 

За словами мера Києва Віталія Кличка, працівники 
комунальних служб зберігають спокій, відновлюючи пошкоджені 
вибухами тепломережі, водопроводи, прибирають і вивозять 
сміття, на яке перетворилися рештки будівель, квартир, людське 
майно після пошкодження ракетами об’єктів ЖКГ. Столичні 
комунальники пишаються тим, що фактично ніхто з працівників 
не залишив роботу і не виїхав у безпечні місця. Усі працюють, 
і тому сьогодні в столиці є вода, тепло, надаються інші житлово-
комунальні послуги. 

Війна в Україні істотно 
розширила функціонал 
представників такої мирної 
професії, як працівник 
комунальної сфери. Тепер 
комунальники також 
відшукують і доставляють 
із зони бойових дій ворожу 
техніку – для подальшого 
використання ЗСУ.

20 березня в Україні відзначали 
День працівників житлово-кому-
нального господарства і побутового 
обслуговування населення. Нині ко-
мунальники героїчно виконують свої 
обов’язки у надзвичайно складних 
і  небезпечних умовах війни. У  всіх 
 регіонах країни вони відновлюють 
зруйновані ворогом водопровідні, ка-
налізаційні, теплові  мережі, забезпечу-
ють благоустрій  населених пунктів. 

Попри те, що в Україні триває 
 повномасштабна війна з росією, ко-
мунальники продовжують підтриму-
вати «серцебиття» населених пунктів 
країни і здоровий стан «судин», яки-
ми є комунальні мережі. Ризикуючи 
власним життям, працівники ремон-
тують мережі, інші об’єкти ЖКГ та 
благоустрою, пошкоджені вибуха-
ми ракет, авіабомб і снарядів. Крім 
цього, багато комунальників взяли до 
рук зброю і захищають Україну в ла-
вах ЗСУ або територіальної оборони. 

Працівники комунальних підпри-
ємств нині не тільки виконують свої 
безпосередні професійні обов’язки, 
але й розвозять гуманітарну допомо-
гу, надають всіляку підтримку грома-
дянам, які того потребують, ремонту-
ють військову техніку і т. д. 

Працюємо на Перемогу
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Працюємо на Перемогу

У Харкові та Харківській області не припиняються авіа-
нальоти та обстріли житлових кварталів. Від вибухів і руйну-
вань страждають усі комунікації.

Комунальні підприємства Харківщини, зокрема КП «Хар-
ківводоканал», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз» та  
АТ «Харківобленерго», незважаючи на воєнний час, продов-
жують свою роботу в штатному режимі з метою відновлення 
газо-, електро- та водопостачання для мешканців міста й об-
ласті. У КП «Харківводоканал» зазначають, що авіанальоти 
й вибухи спричиняють порушення роботи електропідстанцій, 
у зв’язку з чим падає напруга на насосних агрегатах підпри-
ємства. 

Також вибухи призводять до пошкодження трубопроводів 
на мережах водопостачання та водовідведення. Ремонтні 
бригади роблять усе можливе для відновлення водопоста-
чання в будинках харків’ян, проте через складну ситуацію 
не завжди є змога зробити це оперативно.

Рятувальники, волонтери й комунальники Харкова 
та області працюють над розчищенням завалів зруйнованих  
житлових будинків і адміністративних будівель.

Комунальники Миколаєва, що став неприступ-
ною фортецею для орків, але водночас постійно зазнає  
підлих ударів ворога, не тільки, як і працівники інших під-
приємств в Україні, героїчно забезпечують життєдіяль-
ність населення. Вони ще й активно допомагають ЗСУ. 

Як повідомив міський голова м. Миколаєва Олек-
сандр Сєнкевич, працівники миколаївських кому-
нальних підприємств із фронту витягли вже близько 
15 одиниць ворожої техніки: БТРи, МТ-ЛБ, великий, 
вщент забитий бойовими припасами КамАЗ і навіть 
дві робочі гармати. Цю техніку та озброєння підремон-
тують у КП «Миколаївелектротранс» і КП «Експлуа-
таційне лінійне управління автошляхів» і передадуть 
ЗСУ, щоб їх застосували проти ворога.

Комунальники підконтрольної Україні Луганщини 
взагалі перебувають на передовій, перед самою мордою 
загарбника. Вони також не припиняють працювати й нала-
годжують роботу об’єктів житлово-комунального господар-
ства там, де це тільки можливо. Виїжджають на пошкоджені 
об’єкти зранку й намагаються працювати дотемна.

Дедалі частіше їм доводиться покидати місця ремон-
тів через черговий обстріл росіян. Так, у своє професійне 
свято в Сєвєродонецьку зранку комунальні служби частко-
во відновили електропостачання в домівках, запрацював 
 Щедрищанський водозабір. У березні декілька разів лік-
відували пориви теплотрас Сєвєродонецької ТЕЦ, безліч 
аварій у Лисичанську, Рубіжному, Попасній, Кремінній. По-
декуди до об’єктів немає змоги дістатися по декілька днів, 
десь обладнання зруйноване вщент. Але те, що ще можна 
відновити, ремонтники лагодять.
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Звичайно, як розповіли автору статті фахівці 
служб ОП низки комунальних підприємств, став-
лення до роботи в умовах війни та до забезпе-
чення безпеки праці змінилося. Життя і здоров’я 
працівників тепер набагато більше цінують, зва-
жають на небезпеки, що наявні на робочих місцях 
чи можуть виникнути. Для цього проводять оцінку 
ризиків. Значну увагу служби ОП приділяють пси-
хологічному чиннику, адже роботу комунальники 
постійно виконують у стресовому стані.

Тому на сьогодні основними завданнями  
інженерів з ОП є:

• психологічна підтримка працівників; 
• забезпечення необхідної комунікації, особ-

ливо між керівниками та працівниками; 
• обмін достовірною інформацією та викри-

вання різноманітних фейків. 
Для поліпшення психологічного стану праців-

ників інженери з ОП надсилають їм на електронні 
месенджери наявну у відкритому доступі корис-
ну інформацію щодо зняття психологічного 
 навантаження (записи вебінарів, посилання на 
джерела тощо). 

Менеджер проєктів безперервного вдоскона-

лення відділу охорони праці та безпеки дорожнього 

руху НАК «Нафтогаз України» Євген  Підфигурний 
в інтерв’ю нашому журналу зазначив, що війна, яка 
так раптово нагрянула і за короткий час охопила 
всю країну, призвела до кардинальної переоцін-
ки цінностей, небезпек і ризиків, особливо пси-
хофізіологічного стану людей. На жаль, люди 
дістали травми, як фізичні, так і психофізіологічні, 
багато з них стали менш чутливими до небезпек 
та ризиків. Це може призвести до зростання рівня 
виробничого травматизму після війни.

Роботодавці та фахівці служб ОП повинні 
 врахувати такі обставини й перебудувати свою 
 роботу, зосередивши більше уваги на психофізіо-
логічному чиннику. Ще важливішим буде створен-
ня в колективах довірливих відносин з боку ліній-
них керівників, що засновані на високих якостях 
лідерства у сфері охорони праці. 

Але це буде потім, а сьогодні кожен повинен 
сприяти наближенню Перемоги, максимально ви-
користовуючи свої можливості, як це демонстру-
ють наші працівники житлово-комунальної сфери.

 Журнал «Охорона праці» дякує всім комунальникам 

за їхню боротьбу за благополуччя населення, комфорт 

і забезпечення людей найнеобхіднішим. Висловлюємо 

щиру повагу та вдячність за натхненну неоціненну пра-

цю. Здоров’я, миру, благополуччя та затишку у ваших 

родинах! Переконані, що з  такими працьовитими, від-

повідальними та сумлінними людьми наша Перемога не 

за горами!

Сергій Колесник, власкор
Фото з інтернету

Нелегко  комунальникам окупованого Херсона. 
Місто одне з перших побачило на власні очі окупанта. 
Спочатку під вибухами, а тепер ще й під дулами ав-
томатів працюють комунальники МКП «Херсонводока-
нал». У таких стресових обставинах аварійні бригади 
ліквідують аварійні ситуації в місті, на водопровідній та 
каналізаційній мережах, найбільша кількість яких у ра-
йоні Чорнобаївки, де тривають найзапекліші бої. Місто 
забезпечують водою з артезіанських свердловин, здій-
снюють постійний контроль якості води у водопровідній 
мережі міста.

Як повідомили фахівці служби ОП підприємства, 
незважаючи на воєнний стан, роботи обов’язково 
проводять з дотриманням необхідних вимог безпе-
ки. Фахівці служби ОП та цивільного захисту Херсон-
водоканалу комплексно вирішують питання безпеки та 
охорони праці. Під час виконання небезпечних робіт 
ураховують такі можливі небезпечні фактори: 

– загазованість колодязів; 
– небезпека падіння під час спуску в колодязі; 
– небезпека обвалення ґрунту; 
– наїзд автотранспорту; 
– санітарна небезпека при зіткненні зі стічною рі-

диною тощо. 
Усі роботи виконують з оформленням нарядів- 

допусків, проведенням цільових інструктажів, викорис-
танням засобів індивідуального (спецодяг, протигази, 
рятувальні пояси, сигнальні жилети) та колективного 
захисту (дорожні конуси та огорожі, повітродувки в ко-
лодязях та ін.). Бригади, що складаються з не менш 
ніж трьох осіб, забезпечують справним інструментом 
та інвентарем, а також аптечкою першої медичної  
допомоги.
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Наша Перемога 

П
онад місяць триває ге-
роїчна боротьба україн-
ського народу за право 
жити у вільній європей-

ській державі. Україна вистояла та 
продовжує відстоювати свою сво-
боду і незалежність. Усіма силами 
та єдиним фронтом: Збройні сили 
України, Нацгвардія, Служба без-
пеки України, Державна служба 
з   надзвичайних ситуацій (ДСНС), 
тероборона, правохоронці, медій-
ники, волонтери, представники 
державної влади всіх рівнів, політи-
ки, дипломати, кожен громадянин 
на своєму місці. 

Робота ДСНС – і в мирний час  
небезпечна за визначенням. Адже 
безпосередніми завданнями ряту-
вальників є ліквідація надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з проявами 
тероризму, знешкодження вибу-
хонебезпечних предметів, гасіння 
пожеж, порятунок людей, надання 
допомоги в ліквідації наслідків ава-

рій, катастроф, інших видів небез-
печних подій, що становлять загро-
зу життю або здоров’ю людей.

Із вторгненням на нашу землю 
рашистської наволочі, що безжаль-
но знищує все навкруги, небезпеч-
ні події накрили країну з головою. 
Власне, війна – це суцільна й без-
перервна небезпечна подія. Орки 
завдають авіаударів по об’єктах 
військової і цивільної інфраструк-
тури. Руйнують за допомогою арти-
лерії, систем залпового вогню, ба-
лістичних ракет аеродроми, нафто-
бази, АЗС, лікарні, школи, церкви, 
житлові будинки. 90% обстрілів 
варвари здійснюють по цивільних 
об’єктах. 

Нашим надзвичайникам до-
водиться працювати в умовах 
небачених смертельних загроз. 

ЗБРОЯ 
РЯТІВНИКІВ – 
професійна допомога

Від початку війни найбільш травмонебезпечною мирною професією в Україні 
можна вважати вже не шахтарів, а рятувальників. Упродовж місяця з початку 
війни через обстріли ворогів загинув 21 рятувальник, 47 – травмовано.
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Упродовж місяця з початку вій-
ни через обстріли ворогів загинув 
21 рятувальник, 47 – травмовано. 
Згідно з Женевською конвенцією 
про захист цивільного населення 
під час війни, обстріли та інші за-
грози для рятувальників в умовах 
рятувальних операцій є воєнним 
злочином. Тож усі випадки пору-
шень конвенції будуть, як зазначив 
Роман Примуш, заступник голови 
ДСНС, предметом розгляду в між-
народних судах. 

Можна наводити багато при-
кладів, як надзвичайники, ризику-
ючи власним життям і здоров’ям, 
рятують людей та мінімізують 
і  ліквідовують наслідки російсько-
го терору. Шукають під завалами 
і визволяють мешканців поруйно-
ваних багатоповерхівок. Надають 
потерпілим психологічну допомогу. 
Ліквідовують пожежі та техногенні 
катастрофи, зокрема після обстрі-
лів нафтобаз, як це сталося під 
Васильковом, Львовом, у Дубні, 
Луцьку та в інших містах. Локалізу-
ють і зупиняють поширення отруй-
них хімічних речовин, як це було 
під час витоку аміаку внаслідок 
обстрілів на «Сумихімпромі». Ра-
зом із волонтерами доставляють 
гуманітарну допомогу жителям 
тимчасово окупованих населених 
пунктів. Супроводжують автоко-
лони з  біжен цями. Забезпечують 
аварійне електроживлення об’єктів 
соціальної сфери. Знешкоджують 
міни, залишки ракет, снарядів та 
інших вибухонебезпечних предме-
тів, що не розірвалися. 

Лаконічні повідомлення про ро-
боту рятувальників можна прочи-
тати на сайті ДСНС та на ФБ сто-
рінці Служби. Прикметно, що ря-
тують воїни світла не лише людей,  
а й братів наших менших. Для при-
кладу, після пошкодження рашист-
ською ракетою багатоповерхівки  
у Шевченківському районі м. Києва  
рятувальники евакуювали 37 його 
мешканців і одного... папугу. Вог-
неборці взяли пташку до пожеж-
ної частини. А згодом, завдяки 

інформаційній силі ФБ, повернули 
пернатого улюбленця власникам. 
Схожа історія сталася з харків-
ським кроликом Лакі. Його ряту-
вальники винесли з розбомбленої 
квартири, що горіла, мокрого, з об-
смаленими вусами і хутром. Пере-
лякану тваринку відігрів під бушла-
том водій. Господар не знайшовся, 
і тепер Лакі «надає психологічну 
допомогу» господарям пожежної 
частини. Під час гасіння сухостою 
на Кіровоградщині під ноги ряту-
вальникам вистрибнуло дивом вці-
ліле серед випаленої рослинності 
зайченя. Про нього також піклу-
ються в частині. 

До слова, пожежі сухостою ви-
никають не лише внаслідок воро-
жих обстрілів, а й через підпали, 
що здійснюють несвідомі громадя-
ни. Такі пожежі відволікають ряту-
вальників і розпорошують їх сили. 
У часи війни підпали сухостою 
прирівнюються до диверсій, тому 
штрафи за них значно зросли. 
Українців закликають палити воро-
га, а не сухостій!

У стрічці новин чимало історій 
про порятунок як людей, так і тва-
рин. Вони свідчать про гуманізм, 
людяність і велике серце укра-
їнських рятувальників. Про такі 
випадки в ДСНС розповідають, 
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здається, навіть охочіше, ніж про 
особливості та подробиці своєї що-
денної важкої роботи. І це можна 
зрозуміти, – ворог використовує 
будь-яку інформацію, щоб руйнува-
ти і вбивати ще більш прицільно та 
жорстоко. Гадаю, саме із цих мірку-
вань, а також через страшенну за-
вантаженість мені не вдалося отри-
мати бодай якісь відповіді від ДСНС 
на питання безпекового характеру. 

А втім, автор знайшов можли-
вість поспілкуватися з одним із най-
кращих українських рятувальників 
(це підтверджують також його наго-
роди) на умовах анонімності. І ось 
що він розповів читачам журналу.

– Чи був готовий я та мої коле-
ги до повномасштабного вторгнен-
ня рф? Звісно, я відслідковував 
політичну ситуацію і все, що відбу-
валося на кордонах України напе-
редодні війни. Проте, схилявся до 
думки, що якщо напад і станеться, 
то «асвабаждєніє» обмежиться те-
риторією Донбасу. 

У день 24 лютого я готувався до 
зміни, тобто війна захопила мене, 
коли збирався на роботу. Проки-
нувся, як і багато киян, від вибухів, 
що лунали з боку околиць міста.

Коли йшов на службу, розумів, 
що це надовго. Тому прихопив речі, 
які зазвичай беру у відрядження, 

та попередив рідних, що повернуся 
не скоро. Так воно і вийшло – вже 
понад місяць не бачився з роди-
ною.

Що найважче нині для мене та 
моїх побратимів? Мабуть, як це не 
парадоксально звучить, виконува-
ти свої функціональні обов’язки. 
Оскільки насправді мені та більшо-
сті з нас найдужче хотілося б узя-
ти до рук зброю та захищати нашу 
державу. Нищити орків, що руйну-
ють країну й сіють на нашій мирній 
землі лихо і смерть. Але коли емо-
ції трохи вгамовуються, усвідом-
люємо, що маємо робити те, чого 
нас вчили, у чому набули досвіду. 
Те, що вміємо робити професійно, 

і ніхто ліпше від нас виконати не 
зможе. Це і є наша зброя.

Щодо головних ризиків і небез-
пек, а також особливостей ряту-
вальних робіт під час війни... Коли 
лунає сирена повітряної тривоги 
і  потрібно призупиняти роботу,  
розумієш, що ворог б’є за задани-
ми координатами і в будь-якої хви-
лини можна очікувати повторного 
прильоту в те саме місце. Я ще 
ніколи так не працював, щоб пері-
одично кидати роботу та ховатися 
в окопи. До цього важко звикнути, 
і насправді – це напружує. 

Про що мрію після нашої Пере-
моги? Точно не про відпочинок на 
березі моря. Оскільки чудово розу-
мію, що роботи у нас буде на бага-
то місяців уперед. 

Ось така у нас вийшла розмова 
з одним із рятувальників України, 
якими пишається український на-
род. Розмова без будь-яких коор-
динат, контактів, прізвищ та імен, 
іншої корисної для орків інформа-
ції. Хоча корисне посилання для 
цієї мерзоти все ж у тексті є. Таких, 
як наш герой, в Україні мільйони. 
Поневолити вільну націю українців 
московитам вже ніколи не вдасть-
ся. І щоб не стати органічним  
добривом для наших чорноземів, 
рашистським загарбникам ліпше 
забиратися геть з нашої землі.

Олександр Фандєєв, власкор 
Фото з архіву ДСНС

Наша Перемога
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П
отрібно зазначити, що законодавство Украї-
ни не передбачає поняття «тимчасове зупи-
нення діяльності підприємства». Є поняття 
«простій». Ст. 34 КЗпП України розкриває 

це поняття як призупинення роботи, спричинене від-
сутністю організаційних чи технічних умов, необхідних 
для виконання роботи, дією невідворотної сили чи ін-
шими обставинами. 

економічна (відсутність оборотних засобів, 
невиконання зобов’язань між постачальниками, 
відсутність замовлень, покупців тощо);

технічна (поломка обладнання та ін.);

технологічна (модернізація, реконструкція 
тощо);

вимушена (військові дії, стихійні лиха, епідемії 
та ін.).

Залежно від причин, простій може бути на певний 
чи невизначений період.

Дії працівників та роботодавця в разі виникнення 
простою зазначено в листі Мінсоцполітики України від 
23.10.2007 № 257/06/187-07 «Про організацію роботи 

під час простою на підприємстві»:

про початок простою, згідно з ч. 2 ст. 113 КЗпП 

України, крім простою структурного підрозділу 
або всього підприємства, працівник повинен 
попередити власника або уповноважений ним 
орган чи бригадира, майстра, інших посадових 
осіб. Законодавчо не врегульовано порядок та 
форму такого попередження, тобто попереджен-
ня можливе як усне, так і письмове, – головне, 
щоб воно було своєчасним;

на час простою не з вини працівника оформ-
ляється акт простою (фіксуються причини, що 
зумовили призупинення роботи);

на час простою не з вини працівника оформ-
ляється наказ власника або уповноваженого 
ним органу, який міститиме перелік структурних 
підрозділів, на які поширюється простій, у разі 
якщо простій не поширюватиметься на все під-
приємство, а також дату початку та, за можливо-
сті, дату закінчення простою або ж подію, з якою 
пов’язане закінчення простою;

якщо простій має цілодобовий (тижневий) ха-
рактер, власник або уповноважений ним орган 
повинен у наказі обумовити необхідність присут-
ності або відсутності працівника на роботі.

Трудовий розпорядок на підприємствах, в устано-
вах, організаціях визначається правилами внутріш-
нього трудового розпорядку, що затверджуються тру-
довими колективами за поданням власника або упов-
новаженого ним органу та профспілкового комітету на 
основі типових правил (ч. 1 ст. 142 КЗпП України).

Актуально
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Важливо, щоб усі керівники підприємства, що 
опинилося в ситуації простою, керівники всіх струк-
турних підрозділів подбали про кожного працівни-
ка, забезпечили їхнє виживання на період простою 
та повернення до роботи після налагодження вироб-
ництва.

Добре, коли відома дата закінчення простою. 
Тоді можна спланувати порядок перебування чи від-
пустки працівників на період простою. Гірше, коли 
це важко передбачити. У 90-х роках роботодав-
ці, посилаючись на ч. 2 ст. 26 ЗУ «Про відпустки» 

від 15.11.1996 №  504/96, надавали працівникам  
безстрокові відпустки без збереження зарплати.  
Однак це суперечило ст. 21, 113, 141 КЗпП України 
в частині забезпечення роботодавцем умов праці, 
правильної організації та оплати часу простоїв, що 
сталися через незалежні від працівників причини.  
У цих випадках за ними повинен був зберігатися  
середній заробіток.

На сьогодні, за час простою, коли виникла виробни-
ча ситуація, небезпечна для життя або здоров’я пра-
цівника або оточення та навколишнього природного 
середовища не з його вини, за працівником зберіга-
ється середній заробіток. Водночас доплата до рівня 
мінімальної зарплати в разі простою не здійснюється 
(роз’яснення Мінсоцполітики України щодо деяких 
питань оплати праці на виконання ЗУ від 06.12.2016 
№ 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України»).
Потрібно зазначити, що оплата праці працівників 

установ та організацій, які фінансуються з бюджету, 
здійснюється на підставі актів КМУ у межах бюджет-
них асигнувань (ст. 98 КЗпП України, ст.  8, 13 ЗУ 

«Про оплату праці»). А також у разі простою підпри-
ємства (установи, організації) з незалежних від пра-
цівників причин, роботодавець може згідно з визначе-
ним колдоговором порядком надавати відпустки без 
збереження або з частковим збереженням зарплати  
(ч. 3 ст. 84 КЗпП України).

відмовитися від дорученої роботи, якщо ство-
рилася виробнича ситуація, небезпечна для 
його життя чи здоров’я або для оточуючих його 
людей, або для виробничого середовища чи 
навколишнього середовища (ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про 

охорону праці»). Факт наявності такої ситуації за 
потреби підтверджують фахівці з питань охоро-
ни праці підприємства за участю представника 
профспілки, членом якої він є, або уповноваже-
на працівниками особа з питань охорони пра-
ці, а також страховий експерт з охорони праці.  
За період простою через причини, передбачені 
ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про охорону праці», що виникли  
не з вини працівника, за ним зберігається  
середній заробіток.

розірвати трудовий договір за власним бажан-
ням, якщо роботодавець не виконує законодав-
ство про охорону праці, не дотримується умов 
колективного договору з цих питань. У цьому 
разі працівнику виплачується вихідна допомога 
у розмірі, передбаченому колдоговором, але не 
менше ніж тримісячний заробіток.

Однак, якщо підприємство не працює довгий 
проміжок часу, борги із заробітної плати та інших ви-
плат накопичуватимуться і можуть призвести до його 
банкрутства. Розв’язання цієї проблеми законодав-
ство також не врегульовує. Нині підприємства різних 
форм власності по-різному вирішують питання праці 
та режиму роботи. На деяких підприємствах праців-
ників звільняють у зв’язку зі скороченням штатів, на 
інших це робиться за власним бажанням за умови по-
дальшого відновлення на роботі. Деяким працівникам 
встановлюють неповний робочий день, неповний ро-
бочий тиждень, інших переводять на певний відсоток 
від ставки, а також застосовують інші способи збере-
ження колективу працівників, які мають досвід і  на-
лежну кваліфікацію.

Не менш складним є процес відновлення вироб-
ничої діяльності підприємства, і тут велика відпові-
дальність належить службі охорони праці. На підставі 
наказу роботодавця про закінчення простою служба 
охорони праці повинна негайно скласти перелік за-
ходів щодо безпеки роботи персоналу (обстеження 
робочих місць, обладнання, комунікацій тощо). Також 
серед основних завдань – перегляд усієї дозвільної  
документації, насамперед термінів дії дозволів і декла-
рацій на виконання робіт, а також експлуатацію машин 
та обладнання підвищеної небезпеки. Потрібно переві-
рити терміни дії та перегляду інструкцій, наказів, поло-
жень та іншої документації про навчання та перевірку 
знань з охорони праці.

Крім того, потрібно обов’язково переглянути  
список осіб, які підлягають періодичному медичному 
огляду, накази про призначення відповідальних осіб 
за охорону праці, паспорти та іншу технічну докумен-

Актуально
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тацію на обладнання підвищеної небезпеки, будівлі та 
споруди. У всіх цих документах є певні терміни їхньої 
дії та періоди перегляду. Наприклад, медогляди пра-
цівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, 
у шкідливих і небезпечних умовах праці, осіб, молод-
ших від 21 року, інвалідів проводяться щорічно. Тому 
слід перевірити та уточнити графіки медоглядів, за 
потреби скласти акт визначення контингенту осіб, які  
мають пройти періодичний медогляд, підготувати від-
повідний наказ.

Згідно з НПАОП 0.00-4.15-98 перегляд інструк-
цій з охорони праці також різний: на роботи підвище-
ної небезпеки – один раз на 3 роки, для інших видів  
робіт – один раз на 5 років.

Важливо також пам’ятати, що згідно з Типовим 

положенням про порядок проведення навчання та  

перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП  

0.00-4.12-05), якщо підприємство простоювало або ок-
ремих працівників не було на робочому місці з різних 
причин, позаплановий інструктаж потрібно прово-
дити в разі перерви в роботі 
з підвищеною небезпекою 
понад 30 днів, на роботах, 
не пов’язаних із підвищеною 
небезпекою, – понад 60 днів. 
Також, якщо після простою 
змінився склад працівників, 
усі знову прийняті на роботу 
мають бути допущені до робо-
ти лише після виконання всіх 
вимог (навчання, перевірка 
знань, інструктування, мед-
огляд, стажування тощо).

Якщо підприємство про-
стоювало понад рік, то пере-
дусім посадові особи, а також 
особи, зайняті на роботах  
з підвищеною небезпекою 
або там, де є потреба у проф-
відборі, повинні пройти спеці-
альне навчання, перевірку знань з охорони праці та 
пожежної безпеки. Також необхідно перевірити термі-
ни навчання посадових осіб, членів комісій підприєм-
ства з перевірки знань з охорони праці. Усі перелічені 
дії оформляють наказом по підприємству. Важливо 
також мати на увазі, що в разі заміни особи, згаданої 
у раніше виданому наказі, цей наказ потрібно пере-
затвердити та внести відповідні зміни.

Разом зі службою охорони праці повинні працюва-
ти також служби нагляду підприємства за безпечною 
експлуатацією обладнання та за безпечною експлу-
атацією будівель і споруд. Одночасно переглянути 
технічну документацію та паспорти на обладнання 
підвищеної небезпеки, де вказано терміни дозволів 
на їх експлуатацію, проведення повних та часткових 

технічних оглядів, зокрема після простою. Наприклад, 
газове обладнання потрібно щороку оглядати.

Те саме стосується обстежень будівель і споруд. 
Особливо уважно потрібно вирішувати це питання  
у зв’язку з відновленням роботи підприємств, що 
зазнали обстрілів, після простою через аварії та 
стихійні лиха. У будь-якому разі потрібно:

підготувати наказ про створення комісії із 
загального огляду будівель та споруд;

скласти акти оглядів конструктивних елемен-
тів та розробити заходи щодо забезпечення 
безпеки їх експлуатації;

усі об’єкти паспортизувати.

-

-
-

-
-

-
-

Сергій Колесник, власкор
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Буква закону

Нормативна база

У статті 617 Цивільного кодексу України ви-
значено, що особа, яка порушила зобов’язання, 
звільняється від відповідальності за порушення 
зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушен-
ня сталося внаслідок випадку або дії неперебор-
ної сили. Згідно зі ст. 218 Господарського кодексу 
України «…суб’єкт господарювання за порушен-
ня господарського зобов’язання несе господар-
сько-правову відповідальність, якщо не доведе, 
що належне виконання зобов’язання виявилося 
неможливим унаслідок дії непереборної сили, 
тобто надзвичайних і невідворотних обставин за 
даних умов здійснення господарської діяльності».

Визначення форс-мажору є в Законі України 
«Про торгово-промислові палати в Україні» від 
02.12.1997 № 671/97-ВР, відповідно до ч. 2 ст. 141 
якого форс-мажорними обставинами (обстави-
нами непереборної сили) є надзвичайні та невід-
воротні обставини, що об’єктивно унеможливлю-
ють виконання зобов’язань, передбачених умо-
вами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків 
згідно із законодавчими та іншими нормативними 
актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт 

ФОРС-МАЖОРНІ обставини  
на період воєнних дій

Майже у кожному договорі сторони викладають розділ  
«Форс-мажорні обставини», або «Обставини непереборної сили».  
Однак до війни в Україні на положення цього розділу не дуже 
звертали увагу. За нинішніх умов усім потрібно знати, що таке  
форс-мажор і чи він дає право не виконувати зобов’язання. 

Зінаїда 
Якименко, 

власкор 

Для того щоб ситуацію було визнано 
форс-мажорною, потрібно, щоб вона під-
падала під ознаки надзвичайності та невід-
воротності. Зокрема, до форс-мажорних 
обставин належать надзвичайні ситуації, 
що сталися внаслідок:

• рішень органів державної влади, які перешко-
джають виконанню контрактів, – валютних обме-
жень, ембарго на експорт тощо;

• непередбачуваних зупинок на виробництві – 
страйку, саботажу;

• стихійного лиха;
• епідемії;
• пожежі;
• війни (воєнного стану).
Якщо виконувати зобов’язання через якусь по-

дію стає складно або невигідно, проте залишається 
можливим, це не є форс-мажором. Зокрема, не 
належать до форс-мажорних обставин обстави-
ни, які не є надзвичайною ситуацією:

• фінансова та економічна криза;
• брак товарів, потрібних для виробництва, на 

ринку; 
• підвищення курсів іноземної валюти щодо на-

ціональної;
• дефолт;
• порушення обов’язків з боку контрагента 

боржника.

За терміном дії форс-мажорні обставини 
можуть бути:

• короткострокові – ті, які теоретично, або за-
вчасно встановлено, мають певні межі тривалості: 
наприклад, перекриття трас, повені, буревії тощо;

• довгострокові – на невизначений, або завчас-
но встановлений тривалий період: війна, обмежен-
ня на експорт/імпорт тощо.

«Форс-мажор» у перекладі з французької 
(force majeure), латини (vis maior) – «вища 
сила» або «непереборна сила».

Форс-мажор?
А де це?

Мал. Ю. Судака
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або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, 
але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, 
військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна 
військова мобілізація, військові дії, оголошена та не-
оголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти 
тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, 
блокада, революція, заколот, повстання, масові заво-
рушення, введення комендантської години, експропрі-
ація, примусове вилучення, захоплення підприємств, 
реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, 
аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, три-
валі перерви в роботі транспорту, регламентовані умо-
вами відповідних рішень та актами державних органів 
влади, закриття морських проток, ембарго, заборона 
(обмеження) експорту/імпорту тощо, а також виклика-
ні винятковими погодними умовами і стихійним лихом, 
а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, тор-
надо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, 
град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, пе-
ревалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просі-
дання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Поняття форс-мажору ототожнюється з понят-
тям «обставини непереборної сили», яке вживається  
у Цивільному та Господарському кодексах України.

Сторона, яка зазнала впливу форс-мажору, звіль-
няється від відповідальності за невиконання та/або  
неналежне виконання своїх зобов’язань.

Умови звільнення від відповідальності за договір-
ними міжнародними зобов’язаннями визначає стаття 
79 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про догово-

ри міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980,  
де зазначено:

• сторона не несе відповідальності за невиконання 
будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо доведе, що воно 
було викликане перешкодою поза її контролем, а та-
кож що від неї нерозумно було б очікувати урахування 
цієї перешкоди під час укладення договору, уникнення 
чи подолання цієї перешкоди або її наслідків;

• сторона, яка не виконує свого зобов’язання,  
повинна повідомити іншу сторону про перешкоду та 
про її вплив на здатність виконати зобов’язання. Якщо 
це повідомлення не було отримане іншою стороною 
протягом розумного строку після того, як про цю пе-
решкоду стало чи повинно було стати відомо стороні, 
яка не виконує свого зобов’язання, ця сторона несе 
відповідальність за збитки, які є результатом того, що 
таке повідомлення не було отримане.

Обов’язкові умови звільнення від виконання  
зобов’язань:

• по-перше, обставини, які склалися, повинні бути 
поза контролем сторони зобов’язання; 

• по-друге, сторона зобов’язання не мала змоги 
передбачити виникнення таких обставин під час укла-
дення договору.

Процедура підтвердження

В України наявність форс-мажорних обставин за-
свідчує Торгово-промислова палата України (далі – 
ТПП України) та уповноважені нею регіональні тор-
гово-промислові палати (24 обласні та міста Києва), 
відповідно до статей 14, 14-1 Закону України «Про 

торгово-промислові палати України» № 671/97-ВР від 
02.12.1997 за допомогою видачі сертифіката.

Процедуру отримання підтвердження наявності 
форс-мажорних обставин визначає Регламент за-

свідчення Торгово-промисловою палатою України 

та регіональними торгово-промисловими палатами 

форс-мажорних обставин (обставин непереборної 

сили), затверджений рішенням президії ТПП Украї-
ни від 15.07.2014 № 40 (3), відповідно до п. 6.9 якого  
сертифікат видається, якщо форс-мажорні обставини 
відповідатимуть таким умовам:

1) обставини мають надзвичайний характер (ма-
ють винятковий характер і перебувають за межами 
впливу сторін);

2) обставини є непередбачуваними (їх настання 
або наслідки неможливо було передбачити, зокрема 
на момент укладення відповідного договору, перед 
терміном настання зобов’язання або до настання  
податкового обов’язку);

3) обставини є невідворотними, тобто це немину-
чість події/подій і/або її/їх наслідків;

4) є причинно-наслідковий зв’язок між обстави-
ною/подією та неможливістю виконання заявником 
своїх конкретних зобов’язань (за договором, контрак-
том, угодою, законом, нормативним актом, актом  
органів місцевого самоврядування тощо).

Якщо не буде хоча б однієї умови, ТПП відмовить 
у видачі сертифіката, і тоді правду доведеться обсто-
ювати в суді. А судова практика показує, що шанси на 
успіх тут невеликі.

Однак, ураховуючи надзвичайно складну ситуацію, 
з якою зіткнулася наша країна, ТПП України ухвалила 
рішення спростити процедуру засвідчення форс- 
мажорних обставин. Щоб не потрібно було обов’яз-
ково звертатися до ТПП України та уповноважених 
нею регіональних ТПП і готувати пакет документів  
у період воєнного стану, на сайті ТПП України розмі-
щено лист ТПП України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 
щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин 
непереборної сили). Це надасть змогу за потреби роз-
друковувати відповідне підтвердження всім, кого це 
стосується. 

Засвідчено, що форс-мажорними обставинами  
(обставинами непереборної сили) є воєнна агресія  
російської федерації проти України.
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Чи є запроваджений карантин у зв'язку
із COVID-19 форс-мажорною обставиною?

Законом України «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України, спрямованих 

на запобігання виникненню і поширенню коро-

навірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 
№ 530-IX  внесено зміни до Закону України 
«Про Торгово-промислові палати України» та 
включено «карантин, встановлений Кабінетом 
Міністрів України» до списку форс-мажорних 
обставин.

Зауважу, що форс-мажорні обставини (обставини 
непереборної сили) звільняють лише від відповідальності 
за неналежне виконання зобов’язання, а не від самого 
зобов’язання. Якщо, наприклад, орендоване приміщення 
зачинено через воєнні дії, то застосування форс-мажо-
ру звільнить від відповідальності за прострочення оплати 
орендної плати, але не від сплати орендної плати за цей 
період. Орендну плату потрібно буде сплатити, якщо не 
вчасно, то після закінчення дії форс-мажорних обставин.

Але знову ж таки все залежить від того, як пропи-
сано у договорі пункт щодо виконання умов договору 
в період дії форс-мажорних обставин. У Цивільному 
кодексі передбачена «свобода договору». Сторо-
ни на власний розсуд визначають умови договору. 
Якщо в договорі передбачити положення «На строк 
дії форс-мажорних обставин сторони (або одна сто-
рона) звільняються від виконання зобов’язань, оплат  
і т. д.», то не потрібно буде виконувати зобов’язання. 
Але потрібно довести іншій стороні, що виконати до-

говір не було змоги. Можна також передбачити мож-
ливості щодо зміни або припинення договору загалом 
або в частині здійснення оплат, надання послуг тощо.

Що написати у договорі
У разі настання форс-мажорних обставин потрібно 

звернути увагу на положення укладених договорів про 
форс-мажор. У таких положеннях, зазвичай, встанов-
люють строк, протягом якого сторона, яка опинилася 
під дією обставини непереборної сили, має сповістити 
іншу сторону про настання таких обставин та як саме. 
Наслідком порушення цих умов може бути неможли-
вість у подальшому посилатися на положення догово-
ру щодо форс-мажору.

Форс-мажор не діє автоматично. Потрібно розгля-
дати кожний конкретний випадок, та за результатами 
аналізу визначати, які саме статті законодавства чи 
договору найбільш ефективно приведуть до очікува-
ного результату. Завжди важливо обрати правильний 
шлях. Для прикладу: банк звертається до орендодавця  
у Закарпатській області з проханням зменшити оренд-
ну плату на період дії воєнного стану, посилаючись  
на рішення ТПП України. У цьому разі орендодавець 
може зі своєї доброї волі піти на поступки та зменшити 
розмір орендної плати. Але орендодавець може і не ро-
бити цього, посилаючись на те, що в Закарпатській об-
ласті станом на дату звернення воєнні дії не проводяться. 
Орендар може безперешкодно використовувати орендо-
ване майно і, враховуючи наявність переселенців з інших 
областей, банк навіть має змогу збільшити свою клієнт-
ську базу. Інша справа, якщо з таким проханням зверта-
ється банк у м. Києві або Миколаєві тощо.

Сторони звільняються від відповідальності за 
повне або часткове невиконання своїх зобов’я-
зань за цим Договором, якщо таке невиконання 
стало наслідком дії обставин непереборної сили, 
що виникли після укладання цього Договору та які  
Сторони не могли ані передбачити, ані запобігти 
їм розумними заходами.

Обставинами непереборної сили Сторони пого-
дились вважати обставини, що є поза розумним 
контролем Сторін, а саме: повені, землетруси, 
пожежі, інші стихійні лиха; карантин; війну, воєн-
ні дії, акти тероризму; страйки, що відповідають  
вимогам законодавства; прийняття органами  
державної влади та/або місцевого самоврядуван-
ня нормативних актів, які унеможливлюють вико-
нання Сторонами своїх зобов’язань за цим Дого-
вором (далі – форс-мажор). Зазначений перелік  
не є вичерпним.

 

2

3 У разі виникнення обставин, визначе-
них у п. 2. цього Договору, Сторона, яка 
зазнала їх впливу, повинна негайно за  
допомогою будь-яких доступних засобів  
повідомити про такі обставини іншу Сторону  
в максимально стислий строк, направивши 
письмове Повідомлення про настання та-
ких обставин (надалі – Повідомлення про 
форс-мажор).

Повідомлення про форс-мажор повинно 
містити вичерпну інформацію про приро-
ду обставин непереборної сили, час їх на-
стання та оцінку їх впливу на можливість 
Сторони виконувати свої зобов’язання за 
цим Договором та на порядок виконання 
зобов’язань за цим Договором, якщо це 
можливо.

4

Буква закону
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Коли дія обставин, визначених у п. 2. цього Договору, 
припиняється, Сторона, що зазнала їх впливу, зобов’язана 
негайно, але в будь-якому разі в строк не пізніше 24 (двадця-
ти чотирьох) годин з моменту, коли Сторона дізналась або по-
винна була дізнатись про припинення зазначених обставин, 
письмово повідомити протилежну Сторону про їх припинен-
ня. Таке повідомлення повинно містити інформацію про час 
припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом 
якого Сторона виконає свої зобов’язання за цим Договором.

Наявність та строки дії обставин непереборної сили має 
бути належно підтверджено уповноваженим компетентним 
органом держави місця існування відповідних обставин.

Якщо Сторона, що зазнала дії обставин неперебор-
ної сили, не направить або несвоєчасно направить Пові-
домлення про форс-мажор, як це визначено у п. 4. цього  
Договору, така Сторона втрачає право посилатися на об-
ставини непереборної сили як на підставу для звільнення 
від відповідальності за повне або часткове невиконання 
своїх зобов’язань за цим Договором.

5
У разі настання обставин, ви-
значених у п. 2 цього Догово-
ру, строк виконання зобов’язань 
Сторонами за цим Договором 
подовжується на час, протягом 
якого діють такі обставини.

Якщо обставини, визначені  
в п. 2. цього Договору, діють біль-
ше ніж 3 (три) місяці, або коли під 
час виникнення таких обставин 
стає очевидним, що такі обстави-
ни будуть діяти більше від строку, 
будь-яка Сторона має право ро-
зірвати цей Договір в односторон-
ньому порядку.

За погодженням сторін у договір 
можна додати положення: «Сторо-
ни (або Сторона) звільняються від 
виконання зобов’язань на період 
дії форс-мажорних обставин».

6
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Як про форс-мажор написати в договорі? Зазви-
чай у договорі передбачають конкретний перелік форс- 
мажорних обставин, деякі обставини можна і не перед-
бачити. У разі зазначення переліку форс-мажорних  
обставин цей перелік потрібно доповнити фразою про 
те, що він не є вичерпним.

Наступне, що слід вказати в договорі, – дії заінте-
ресованої сторони в разі настання форс-мажорних 
обставин:

– обов’язок постраждалої від форс-мажорних обста-
вин сторони поінформувати контрагента про неможли-
вість виконання своїх договірних зобов’язань і наслідки 
за порушення цього обов’язку;

– термін, упродовж якого сторони повинні повідоми-
ти про настання форс-мажорних обставин, спосіб пові-
домлення;

– компетентну організацію, що підтверджує факт 
настання форс-мажорних обставин (ТПП України або 
уповноважені нею регіональні ТПП);

– термін дії форс-мажорних обставин, протягом 
якого дія договору залишається в силі, а також дії сто-
рін, якщо після того, як сплив погоджений термін, дія 
форс-мажору триває.

Постає закономірне запитання, що як сторони в до-
говорі не згадали про форс-мажор? У такому разі мож-
на скористатися форс-мажорною процедурою, але вже 
на підставі загальних норм законодавчих актів. 

Наголошую, що під час укладення договорів слід 
бути уважним до розділу «форс-мажор», адже договір  
є обов’язковим для виконання. Тому важливо не фор-
мально підходити до викладення його змісту, а так, щоб 
захистити себе в майбутньому від негативних наслідків.

ВИСНОВОК

1. Форс-мажорні обставині не звільня-
ють від відповідальності щодо виконання 
договірних зобов’язань. Довести немож-
ливість виконання договірних зобов’язань 
можна за допомогою надання відповідної 
заяви, відомостей та доказів до компетент-
ного органу Торгово-промислової палати. За 
результатами розгляду Торгово-промислова 
палата може видати сертифікат, що підтвер-
джує форс-мажорні обставини, або відхили-
ти звернення.

2. Під час укладення договорів потрібно:

• докладно конкретизувати в договорі 
випадки форс-мажору, які є підставою для 
звільнення від виконання зобов’язання;

• фіксувати в договорі порядок опові-
ще ння сторони про випадок форс-мажору,  
наслідки невиконання зазначеної умови, 
форми такого оповіщення;

• порядок повідомлення сторони про при-
пинення дії форс-мажору;

• спосіб підтвердження випадку форс- 
мажору;

• можливість дострокового розірвання 
договору в разі перевищення граничного 
строку дії форс-мажору.



20 ОХОРОНА ПРАЦІ  4/2022

У
регіонах, які не зазнали бомбардувань та 
 ракетних обстрілів, посівна здійснюється 
у  звичному режимі. Хоча є багато проблем, 
особливо із забезпеченням пально-мастильни-

ми матеріалами, міндобривами, агрохімікатами тощо. 
На територіях, звільнених від окупанта, і на тих, де про-
ходили бойові дії, органи місцевого самоврядування 
проводять наради з керівниками сільськогосподарських 
підприємств, на які запрошують представників ДСНС, 
правоохоронних органів та військових підрозділів.

На порядку денному – заходи безпеки під час 
проведення весняно-польових робіт. Адже на 
 частині посівних площ цих територій починати робо-
ти без попередньої підготовки вкрай небезпечно. На 
деяких полях дотепер залишається військова техні-
ка та вибухонебезпечні предмети тощо. Тому разом 
з підрозділами ДСНС і ЗСУ складають плани-графіки 
обстеження полів та розмінування. 

За інформацією, наданою регіональними підрозділа-
ми Держпраці, на жаль, на тимчасово окупованих тери-
торіях сходу та півдня країни, найімовірніше, посівну не 
проводитимуть узагалі. Якщо, звичайно, найближчим 
часом чужинців не буде вибито з нашої землі. Більшість 
фермерських господарств та інших сільськогосподар-
ських підприємств на окупованих територіях розграбо-
вано, пошкоджено сільськогосподарську техніку, бага-
то сільгосптоваровиробників вимушені були переїхати 
в безпечніші регіони країни та за кордон. 

У Комітеті Верховної Ради України з питань 
 аграрної та земельної політики застерігають, що цьо-
горічна посівна кампанія в Україні стане найскладні-
шою за всю історію незалежності. Через війну укра-
їнські аграрії зіткнулися з такими проблемами, як  
відсутність палива, добрив, блокування логісти-
ки, перебої з постачанням сільськогосподарської  
техніки та обладнання. 

Зрозуміло, що найбільшу стурбованість 
викликає небезпека, пов’язана з мож-
ливими вибухами мін або снарядів, що  
не розірвалися, які можуть опинитися на 
полі або в інших місцях, задіяних під час 
посівної. Радник міністра внутрішніх справ 

 Вадим Денисенко в ефірі національного 
телемарафону повідомив: «Насправді, на 

жаль, є величезна загроза сільському гос-

подарству також і в низці регіонів, бо міну-

ють не лише промислові об’єкти, не лише 

інфраструктурні об’єкти, не лише міста, але 

й сільськогосподарські угіддя… Аби не нара-

жати людей на небезпеку, наразі в Україні 

складають карту мінувань по всіх районах».
Розуміючи потребу термінового прове-

дення деяких польових робіт (закриття во-
логи, підживлення озимих, сівба ярових і т. д.), аграрії 
поспішають вийти в поле, але дозволяють їм це робити 
тільки після обстеження території саперами. Головне, 
щоб під час робіт не проводилися бойові дії. А знаряд-
дя, якого не вистачає – борони, плуги, сівалки та інший 
реманент, наші умільці підготують навіть за найнеспри-
ятливішої ситуації, запевняють наші золоторукі аграрії. 

Ризики війни

ГЕРОЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО
ФРОНТУ Попри війну, в Україні набирає обертів 

посівна. Ризикуючи потрапити під обстріли  

чи підірватися на мінах, не маючи гарантій 

щодо збереження посівів та врожаю через 

можливе нашестя ворога, аграрії дбають  

про забезпечення людей хлібом.

За підрахунками Української природоохоронної 
групи, зона ризикового сільського господарства  
в Україні, у межах якої немає змоги провести 
посівну кампанію або землі якої наразі недоступні, 
сягає 202 600 кв. км, що становить близько  
34% усієї площі суходолу України.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ 
ПОСІВНИХ РОБІТ

Перед тим як проводити посівні роботи на полях, 
де тривали бойові дії, керівникам сільгосппідприємств 
і фермерам потрібно звернутися до органу місцевого 
самоврядування, підрозділу ДСНС чи поліції, де їх 
спрямують до органу влади, який прийме заяву на об-
стеження посівних площ.

Приступати до сільськогосподарських робіт мож-
на тільки після того, як фахівці інженерних підрозділів 
 обстежать і проведуть на полях необхідні роботи.

Як розповідають сапери, основні складнощі 
в розмінуванні полів полягають у тому, що це су-
цільне розмінування, тобто дуже 
великі площі. Також є труднощі 
в тому, що поле може бути 
«засіяне подарунками» 
від терористів – снаряда-
ми, які не розірвалися, 
мінними розтяжками, 
протипіхотними і про-
титанковими мінами.

Найнебезпечніши-
ми є саморобні фуга-
си, адже принцип їхньої 
дії на місці оперативно 
складно розгадати. Відпо-
відно до характеру вибухо-
небезпечного предмета фахівці 
вибухотехнічної служби приймають рішення про його 
знищення чи знешкодження. Тому, на жаль, аграріям 
доводиться іноді довго чекати, втрачаючи дорогоцін-
ний час. Але всі розуміють, що робота сапера особли-
ва, пов’язана з чималим ризиком. Брак майстерності, 
поспіх, зневага до правил розмінування призводять до 
тяжких наслідків. Один необережний рух – і можна ні-
коли не довідатися про свою помилку. Тому сапери не 
поспішають і ретельно контролюють кожну свою дію.

Але навіть після того, як територію обстежили, не 
можна бути впевненими на сто відсотків, що всі 
небезпечні предмети були виявлені. Є ризик натра-
пити на них у лісосмузі, на пасовищі, у балках та на 
інших ділянках, де розвертається чи пересувається 
техніка, здійснюють завантаження насіння або інші 
роботи. Тож механізаторам та іншим працівникам 
слід бути надзвичайно обережними.

Аналіз розслідувань нещасних випадків, пов’яза-

них із вибуховими пристроями, показує, що однією 
з основних їх причин є грубе порушення елемен-
тарних правил безпеки. Тому потрібно обов’язково 

пам’ятати головне правило – знешкодити вибуховий 

пристрій або локалізувати вибух можуть лише підго-

товлені спеціалісти після виведення людей із небез-

печної зони.

Сергій Колесник, власкор
Фото з інтернету

У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХО-
НЕБЕЗПЕЧНОГО ПРЕДМЕТА:

 не можна торкатися його; 

 негайно припинити всі роботи, заглушити двигуни, 
зупинити роботу обладнання, попередити про знахідку 
інших осіб, які є поруч, і керівників робіт;

 відвести на максимально безпечну відстань  
(не менше ніж 100 метрів) усіх людей, які є поблизу, 
рухатися назад потрібно по своїх слідах; 

 за можливості позначити місце розташування 
предмета, обгородити його дошками, жердинами, гіл-
ками, мотузками, шматками яскравої матерії тощо;

 за наявності гаджета здійснити фотофіксацію пред-
мета та місця його розташування, зберігати спокій 
і не панікувати; 

 негайно повідомити про знахідку оперативні служ-
би, надавши інформацію про характерні ознаки пред-
мета (місце його розташування, дату і час виявлення 
та особу, яка його виявила) за телефонами 101, 102. 

 обов’язково дочекатися представників правоохо-
ронних органів або ДСНС, перебуваючи якнайдалі 
від місця виявлення предмета або за будь-яким за-
хисним укриттям, не допускати до небезпечної зони 
інших людей.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО:

 заглядати всередину підозрілого пакета, коробки 
чи будь-якого іншого предмета;

 бити по ньому ногами, пересувати й розкривати 
виявлений предмет;

 зберігати, переносити, перекладати, перекочувати 
з місця на місце;

 намагатися розібрати, використовувати для роз-
ведення вогню, кидати, класти у вогонь, заносити 
в приміщення, закопувати в землю, кидати в криницю 
або річку;

 здавати на металобрухт, використовувати для 
 виготовлення саморобних піротехнічних засобів – 
 петард чи вибухових пакетів.

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ВИБУХОВИХ 
ПРИСТРОЇВ:

 предмети можуть бути незнайомими або незвич-
ними для цієї обстановки чи території;

 наявність звуків, що лунають від предмета (цокан-
ня годинника, сигнали через певний проміжок часу);

 наявність джерел живлення на механізмі або по-
ряд із ним. Це може бути батарейка, акумулятор тощо;

 наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться 
від механізму на велику відстань.
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Захист населення

Хімічна зброя – це отруйна речовина, що 
використовується для завдавання умисної 
смерті або шкоди через свої токсичні 
властивості.

Хімічну зброю доставляють за допомогою ракет 
(крилаті або балістичні), артилерійських снарядів. 
Звук їх вибуху слабший, ніж звичайних, тому що 
 вони створені не для руйнування, а для поширення 
хімічної отрути. Характер вибухів може підказати, 
що щось не так.

Ще одна важлива ознака – поширення, наприклад, 
зарину, що супроводжується масовою загибеллю дріб-
них тварин, птахів, комах. Вони гинуть першими через  
невелику масу тіла.

Хімічна зброя. Як захиститись

За умов війни на території України потрібно бути готовим до використання російським 
агресором різноманітних видів зброї, зокрема хімічної.

Інна Ільницька, 
методист обласного 
методичного  
кабінету 
НМЦ ЦЗ та БЖД 
Закарпатської  
області 

Щільно зачиніть вікна та двері, вентиля-
ційні отвори.
 
Щілини у вікнах заклейте скотчем.
 
Увімкніть радіоприймач чи телевізор для 
отримання подальших вказівок.
 
Попередьте близьких про небезпеку та 
можливу евакуацію.

Вимкніть електроприлади, перекрийте 
газ та воду.

Як діяти у разі 
хімічної атаки?
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ЗАРИН

Зарин – це створений людиною бойовий 
хімічний агент, нервово-паралітична  
речовина. Це прозора рідина, яка в чи-

стому вигляді не має запаху та смаку. Зарин може 
перетворюватися на пару (газ) і поширюватися в на-
вколишнє середовище. Отрута перешкоджає належній 
роботі ацетилхолінестерази (Acetylcholinesterase 

(Cartwright blood group) – білка, який кодується геном 
ACHE, розташованим у людини на довгому плечі  
7-ї хромосоми. Залежно від тяжкості блокади цього 
ферменту виділяють різні ступені отруєння зарином: 
легкий, середній та тяжкий.

Симптоми отруєння залежать від отриманої дози 
зарину, швидкість дії – від того, як ця речовина потра-
пила до організму.

Найшвидше зарин діє в разі вдихання парів, тоді симп-
томи розвиваються від секунди до хвилини – і настає 
смерть. Повільніше, якщо зарин потрапив в організм, на-
приклад, через отруєну воду чи коли отруйна речовина 
потрапляє на шкіру. Але це також дуже небезпечно.

СИМПТОМИ ОТРУЄННЯ ЗАРИНОМ:
 

двоїння в очах, біль під час рухів очних яблук,  
сльозотеча;
 підвищена пітливість;
 тахікардія, яка змінюється брадикардією;
 підвищений артеріальний тиск;
 нудота, блювання та/або абдомінальний біль;
 слабкість, головний біль;
 бронхоспазм (нагадує напад бронхіальної астми);
 за найтяжчої форми ураження – судоми та параліч  
(параліч дихальних м’язів швидко призводить до смерті).

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ?

1.  Якщо снаряд із зарином розірвався біля будинку, 
негайно зачиніть вікна, двері, закрийте всі вентиля-
ційні отвори. Не користуйтеся кондиціонером.

2.  Не виходьте на вулицю відразу після хімічної атаки: 
термін дії більшості отрут сягає години. Потрібно доче-
катися сповіщення, що хімічна загроза минула, дізна-
тися про шляхи безпечної евакуації.

3.  Якщо вибух застав вас на вулиці, негайно залишіть 
це місце, рухаючись проти вітру. Пересуватися по-
трібно швидко, але не бігти, щоб не прискорювати 
дихання. Бажано заховатись у найближчому примі-
щенні, хоч би в авто.

4.  Якнайшвидше зніміть одяг. Зарин на одязі випаро-
вується і становить небезпеку. Одяг не варто зніма-
ти через голову, ліпше розрізати.

5.  Після того як зняли одяг, потрібно промити всі ді-
лянки шкіри, які контактували з отрутою, якнайбіль-
шою кількістю води, ліпше з милом. 

6.  Очі також потрібно ретельно промити водою (про-
тягом не менше як 10 хвилин).

7. Не торкайтеся поверхонь, які можуть бути заражені 
зарином.

8.  Антидотами зарину є Діазепам, Атропін.

9.  Також варто використовувати водні розчини аміа-
ку, лугів, пероксиду водню, розчин гідроксиламіну  
у слаболужному середовищі для знезараження  
поверхонь, приміщень, предметів та одягу.

10. Волосся та нігті, які були відкриті та уражені  
зарином, слід зістригти. Так ви зменшите прояви 
симптомів.

ІПРИТ

Сірчаний іприт є різновидом хімічної 
зброї шкірнонаривної дії. Під час Першої світової війни 
його широко застосовували для хімічних атак. Іприт 
може бути в газоподібному, рідкому та твердому стані, 
має характерний запах гірчиці або часнику. Вітер мо-
же розносити іприт на дуже великі відстані, він може 
бути в навколишньому середовищі 1–2 дні, а за низь-
кої температури повітря навіть протягом тижнів чи 
місяців. Отруєння іпритом може мати кумулятивний 
ефект.

СИМПТОМИ ОТРУЄННЯ ІПРИТОМ:

Шкіра: почервоніння та свербіж, які з часом  
можуть змінитися на жовті пухирі.

Очі: подразнення, біль, набряк і сльозотеча, 
світлочутливість, у разі тяжкого ураження – сильний 
біль або сліпота, що триває до 10 днів.

Дихальні шляхи: нежить, чхання, захриплість 
голосу, задишка та кашель.

Травний тракт: біль у животі, діарея, лихоман-
ка, нудота та блювання.

Кістковий мозок: сповільнення гемопоезу 
(панцитопенія).

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ?

1. Залишіть забруднене місце. Якщо викид іприту за-
став вас на вулиці, підніміться на якомога вищу точ-
ку, адже іприт важчий за повітря та буде осідати.

2.  Зніміть забруднений одяг.
3.  Якнайшвидше промийте очі та уражені ділянки шкіри 

великою кількістю води, можна використовувати 0,2–
0,3% розчин хлораміну.

4.  Очі можна захистити 
темними або захисними 
окулярами.

5.  У разі потрапляння іпри-
ту в травний тракт не ви-
кликайте блювання.

6. Зверніться по медичну 
допомогу.
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Прошу слова

М
абуть, усім відомо, що державна політика 
у сфері охорони праці має бути спрямова-
на на створення належних, безпечних 
і здорових умов праці, запобігання нещас-

ним випадкам та професійним захворюванням. Так 
само і функція держави згідно з Кодексом цивільного 
захисту України – це захист населення, територій,  
навколишнього природного середовища та майна від 
надзвичайних ситуацій за допомогою запобігання  
таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допо-
моги потерпілим у мирний час та особливий період.

Досить багато підприємств, незалежно від форм 
власності, у своїх статутах чи положеннях прописують 
завдання щодо вирішення питань з ОП, цивільного  
захисту і, зокрема, з пожежної безпеки. 

Положення про міністерства, інші централь-
ні органи виконавчої влади затверджує Кабінет 
Міністрів України (п. 3 ст. 3 розділу І Закону України 
«Про центральні органи виконавчої влади»).

А чи повинні центральні органи виконавчої влади 
(далі – ЦОВВ) відображати у своїх положеннях функції 
з охорони праці, цивільного захисту, техногенної та 
пожежної безпеки?! Наприклад, згадані функції  
зазначаються в положеннях про:
•  Міністерство внутрішніх справ України (постанова 

КМУ від 28.10.2015 № 878);
•  Державну службу України з надзвичайних ситуацій 

(постанова КМУ від 16.12.2015 № 1052);
•  Національну службу здоров’я України (постанова 

КМУ від 27.12.2017 № 1101);
•  Державне космічне агентство України (постанова 

КМУ від 14.05.2015 № 281);
•  Національну поліцію (постанова КМУ від 28.10.2015 

№ 877).
Водночас у положеннях інших ЦОВВ немає  

навіть згадування про охорону праці, цивільний  
захист, техногенну чи пожежну безпеку. Попри те, 
що згідно зі ст. 33 Закону України «Про охорону 
праці» міністерства та інші ЦОВВ:

  проводять єдину науково-технічну політику у сфері 
охорони праці;

  розробляють і реалізують галузеві програми поліп-
шення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища за участю профспілок;

  здійснюють методичне керівництво діяльністю під-
приємств галузі з охорони праці;

  укладають з відповідними галузевими профспілка-
ми угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці;

  беруть участь в опрацюванні та перегляді норма-
тивно-правових актів з охорони праці;

  організовують навчання та перевірку знань з пи-
тань охорони праці;

  створюють у разі потреби аварійно-рятувальні 
служби, здійснюють керівництво їх діяльністю, за-
безпечують виконання інших вимог законодавства, 
що регулює відносини у сфері рятувальної справи;

  здійснюють відомчий контроль за станом охорони 
праці на підприємствах галузі.

Для координації, удосконалення роботи з охорони 
праці та контролю за цією роботою міністерства та інші 
ЦОВВ створюють у межах граничної чисельності 
структурні підрозділи з охорони праці або покладають 
реалізацію повноважень з охорони праці на один із 
наявних структурних підрозділів чи окремих посадових 
осіб відповідних органів.

Функціонал ЦОВВ щодо цивільного захисту має  
бути виписаний згідно зі статтею 18 Кодексу цивіль-
ного захисту України. Так, до повноважень ЦОВВ 
у сфері цивільного захисту входять:

1) забезпечення цивільного захисту у сфері сус-
пільного життя, в якій реалізує державну політику від-
повідний орган виконавчої влади;

2) здійснення заходів щодо захисту населення і те-
риторій під час надзвичайних ситуацій;

3) забезпечення виконання завдань цивільного 
захисту створеними ними функціональними підсис-
темами;

4) розроблення та забезпечення реалізації галу-
зевих програм і планів заходів з питань цивільного  

БЕЗПЕКА  
починається з «голови»

Чи будуть управляти 
безпекою роботодавці, якщо 
в органах влади країни ці  
питання навіть не згадують.

Дмитро Ященко, 
інженер 

з охорони праці
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захисту, зокрема спрямованих на захист населення 
і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання 
їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної 
безпеки;

5) розроблення та здійснення заходів, спрямованих 
на забезпечення сталого функціонування національ-
ної економіки в особливий період, зокрема суб’єктів 
господарювання, що належать до сфери управління 
центральних органів виконавчої влади;

6) забезпечення реалізації вимог техногенної  
безпеки на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах 
підвищеної небезпеки та інших суб’єктах господарю-
вання, що належать до сфери їх управління, які  
можуть створити загрозу виникнення аварії;

7) керування створеними ними аварійно-рятуваль-
ними службами, суб’єктами господарювання, основна 
діяльність яких спрямована або може бути спрямова-
на на виконання завдань із запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізованими 
службами цивільного захисту, забезпечення їх діяль-
ності та здійснення контролю за готовністю до дій за 
призначенням;

8) забезпечення виконання аварійно-рятувальних 
та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій;

9) визначення за погодженням із ЦОВВ, який за-
безпечує формування та реалізує державну політику 
у  сфері цивільного захисту, місцевими державними 
адміністраціями та органами місцевого самоврядуван-
ня загальної потреби у захисних спорудах цивільного 
захисту для суб’єктів господарювання, що належать до 
сфери їх управління;

10) організація здійснення заходів щодо створення, 
утримання та використання фонду захисних споруд 
цивільного захисту суб’єктів господарювання, що нале-
жать до сфери їх управління;

11) організація обліку фонду захисних споруд  
цивільного захисту суб’єктів господарювання, що нале-
жать до сфери їх управління, та захисних споруд ци-
вільного захисту державної власності, що перебувають 
на балансі суб’єктів господарювання приватної форми 
власності;

12) організація проведення технічної інвентариза-
ції фонду захисних споруд цивільного захисту суб’єктів 
господарювання, що належать до сфери їх управління;

13) виключення за погодженням з центральним  
органом виконавчої влади, який забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері цивільно-
го захисту, сховищ та протирадіаційних укриттів із 
фонду захисних споруд цивільного захисту;

14) віднесення суб’єктів господарювання, що нале-
жать до сфери їх управління, до категорій цивільного 
захисту відповідно до основних показників та затвер-
дження їх переліку;

15) організація створення автоматизованих систем 
раннього виявлення загрози виникнення надзвичай-

них ситуацій та оповіщення населення в разі їх виник-
нення на об’єктах підвищеної небезпеки, що належать 
до сфери їх управління;

16) здійснення методичного керівництва суб’єкта-
ми господарювання, що належать до сфери їх управ-
ління, стосовно виконання ними вимог техногенної та 
пожежної безпеки, а також контролю за виконанням 
зазначених вимог;

17) створення і використання матеріальних резер-
вів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій;

18) забезпечення навчання з питань цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки посадо-
вих осіб міністерств та інших ЦОВВ, а також суб’єк-
тів господарювання, що належать до сфери їх управ-
ління;

19) розроблення та здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єк-
тів господарювання, що належать до сфери їх управ-
ління;

20) створення та ведення Державного реєстру по-
тенційно небезпечних об’єктів;

21) здійснення інших повноважень у сфері цивіль-
ного захисту, передбачених цим Кодексом та іншими 
законодавчими актами.

Організацію заходів цивільного захисту у функціо-
нальних підсистемах і забезпечення техногенної та 
пожежної безпеки у сфері суспільного життя, в якій 
міністерство чи інший ЦОВВ реалізує державну по-
літику, здійснюють підрозділи з питань цивільного 
захисту, що створюються такими ЦОВВ у складі сво-
їх апаратів.

У ЦОВВ, які не створюють функціональні підсисте-
ми, призначаються працівники з питань цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Основні функції з питань цивільного захисту, що 
належать до компетенції відповідного ЦОВВ, визнача-
ються в положенні про цей орган.

Отже, завдання щодо охорони праці, а також 
завдання цивільного захисту, техногенної та по-
жежної безпеки мають бути зазначені в положенні 
кожного ЦОВВ.

Мал. Ю. Судака
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Культура безпеки

Досвідчений фахі-
вець з ОП Тетяна 
Потапенко – по-
стійний автор нашо-

го журналу. Експерт уже не 
раз ділилася своїм досвідом 
щодо організації навчання 
з питань ОП та проведення інструктажів на підприєм-
стві. Наприкінці 2020 р. Тетяна Валентинівна очолила 
працеохоронну роботу в м.  Миколаєві, у підрозділі 
 новоутвореного підприємства ТОВ «Інвестиційна група 
«АРХІ-БУД» (м. Київ). Вона із задоволенням розпові-
ла, як було організовано навчання та перевірку знань 
з питань ОП, зокрема посадових осіб. 

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА

Порядок проведення навчання та перевірки знань 
з питань ОП визначає Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охо-

рони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затверджене нака-
зом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15  
(далі – Типове положення). 

Перелік посад посадових осіб, які проходять 
 навчання і перевірку знань з питань охорони праці, 
визначає додаток 3 до п. 5.1 до Типового положення. 

Кожна посадова особа із зазначеного переліку повин-
на проходити навчання з питань ОП перед прийняттям 
на роботу та регулярно протягом подальшої трудової 
діяльності (раз на три роки). 

Для полегшення пошуку роботодавцями матеріа-
лів для ознайомлення службових осіб зі сферою 
 охорони праці розроблено типові тематичний план 

і  програму навчання (додаток 4 до п. 5.1 Типового 
положення).

Тематичний план охоплює: нормативні та вироб-
ничі вимоги з ОП; санітарні та гігієнічні умови праці; 
норми з управління пожежною безпекою та електро-
безпекою; порядок надання домедичної допомоги по-
терпілим у разі настання аварій на виробництві тощо.

Заступник генерального директора з охорони праці 
підприємства Наталія Павлючук і Тетяна Потапенко 
насамперед зосередили увагу на пріоритетності 
 питань ОП для керівників вищої ланки, зокрема, пер-
шої особи на підприємстві. Керівник підприємства має 
розуміти, що навчання працівників, зокрема і з ОП, 
дає змогу:
•  успішніше вирішувати проблеми, пов’язані з нови-

ми напрямами діяльності; 
•  підтримувати належний рівень конкурентоспро-

можності (підвищення якості та продуктивності 
 праці персоналу, скорочення витрат і зниження 
 собівартості продукції);

•  знизити рівень травматизму і профзахворювань; 
•  посилити повагу персоналу до свого підприємства, 

запобігти плинності кадрів;
•  підвищити здатність персоналу адаптуватися до 

 соціально-економічних умов і вимог у галузі ОП, які 
постійно змінюються. 
У такий спосіб підприємство підвищує цінність люд-

ських ресурсів, що є в його розпорядженні. Навчання 
також допомагає підтримувати й поширювати серед 
співробітників основні цінності та пріоритети куль-
тури безпеки, пропагувати нові підходи та норми 
поведінки для підтримання організаційної стратегії 
бізнесу.

Для посадових осіб користь від навчання з питань 
ОП очевидна – це зростання задоволеності від своєї 
роботи й самоповаги, підвищення кваліфікації, компе-
тентності, розширення кар’єрних перспектив.

Мета навчання – навчитися  
обходитися без учителів.

Елберт Хаббард

ЩОБ ІНШИХ НАВЧИТИ, 
ТРЕБА САМОМУ ВМІТИСергій Колесник, 

власкор

Відомий вислів «риба гниє з голови»  
можна застосувати і в охороні праці.  
Якщо керівники і спеціалісти  
не здобули необхідних знань з питань ОП, 
не створюють на підприємстві атмосферу 
культури безпеки, не інформують  
працівників про правила безпечного 
виконання робіт і про виробничі ризики  
на робочих місцях, отже, система  
управління охороною праці  
«гниє з голови» і обов’язково  
даватиме збої. 
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НАВЧАННЮ КЕРІВНИКІВ –  
ОСОБЛИВУ УВАГУ

Основним видом діяльності ТОВ «ІГ «АРХІ-БУД» 
є організація будівельних, ремонтних і монтажних 
робіт. Тому для проведення навчання з питань ОП 
Наталія Павлючук спільно з членами вибраної комісії 
підприємства з перевірки знань з питань ОП провели 
моніторинг навчальних центрів, комбінатів та ЕТЦ, 
які надають послуги з навчання з питань ОП і мають 
відповідну ліцензію. Метою було ознайомлення з про-
грамами навчань, матеріально-технічною базою на-
вчальних центрів, відгуками щодо якості навчання та, 
звичайно, його вартості.

Як показав моніторинг, більшість навчальних 
 закладів проводять навчання та перевірку знань з пи-
тань ОП за загальними програмами. Лише в окремих 
закладах навчання може здійснюватися за програмою 
навчання для керівників, спеціалістів і працівників 
 саме будівельної галузі. Також з’ясовано, що в біль-
шості програм навчальних центрів не передбачено 
спеціальних розділів, присвячених культурі безпе-
ки праці. Але ж без розуміння цих питань неможливо 
сформувати відповідне ставлення керівників до орга-
нізації ОП на підприємстві та досягнути високої ефек-
тивності СУОП. 

Деякі навчальні центри пропонували проведення 
навчання та перевірку знань дистанційно. Серед спе-
ціалізованих навчальних закладів були навіть такі, що 
за помірну плату, фактично без проведення навчання, 
пропонували видати необхідні свідоцтва та протоколи 
перевірки знань, чим, на жаль, іноді користуються 
 недалекоглядні роботодавці. 

Тож серед організацій, які пропонують послуги 
з  навчання посадових осіб вимог ОП, було обрано 
навчальний центр, у якому розроблено програму на-
вчання керівників саме будівельної галузі, що висвіт-
лює питання культури безпеки праці. 

Навчання решти посадових осіб було організовано 
на підприємстві. Під час розроблення програм навчан-
ня було виокремлено три напрями основних  завдань: 
стратегічні, дослідницькі та організаційні.

Стратегічні завдання передбачали відповіді на 
запитання: 

чого підприємство прагне досягти у найближчій 
та подальшій перспективах у галузі ОП? 
яким вимогам для успішного досягнення цієї ме-
ти має відповідати кваліфікація працівників? 
яких знань, умінь та навичок бракує працівни-
кам? 
що слід зробити для узгодження рівня знань 
 посадових осіб із тими завданнями, які їм дове-
деться виконувати?

Дослідницькі завдання – це збирання інформації 
до, під час та після навчання, її аналіз та узагальнення 
отриманих результатів. Це завдання, які ставлять під 
час розроблення структури та змісту програми 
навчання. Навчання для керівників допомагає озна-
йомити їх із новими підходами до вирішення управлін-
ських завдань, сформувати такі установки і таку систе-
му пріоритетів щодо вирішення питань ОП, які макси-
мально сприятимуть підвищенню ефективності роботи 
як окремих працівників, так і всього підприємства та 
його підрозділів. 

Дослідницькі завдання ставили як на стадії підго-
товки програми, так і під час оцінювання ефективнос-
ті навчання. Щоб визначити, наскільки корисною 
є програма, було проведено опитування і спеціальне 
тестування слухачів.

До організаційних завдань належать: 
призначення відповідальних за проведення на-
вчання; 
підготовка відповідних наказів і розпоряджень, 
комплектування навчальних груп і контроль від-
відуваності; 
добір викладачів, підготовка приміщень, у яких 
проходитиме навчання;
вирішення питань технічного оснащення тощо.

Для проведення навчання в підрозділі було ство-
рено кабінет ОП, що обладнаний комп’ютерною тех-
нікою, укомплектований плакатами, зразками ЗІЗ та 
іншими засобами для навчання. Організацію на-
вчання та перевірки знань з питань ОП наказом ке-
рівника доручено службі ОП. Спеціалісти служби ОП 
на підставі Типового положення з урахуванням спе-
цифіки підприємства розробили та затвердили в на-
лежний спосіб Положення про навчання з питань 

охорони праці (далі – Положення), склали план- 
графік навчання. 

Фахівці відділу охорони праці надають методичні рекомендації 
керівникам підрозділів
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Культура безпеки

ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ  
НА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАЦІ

Керівник робіт – це особа, яка відповідає за вико-
нання заходів безпеки, використання необхідних 
 засобів захисту, інструменту і пристосувань, органі-
зацію і безпечне виконання робіт, а також повинна 
передбачити небезпеки під час виконання виробни-
чого завдання. Тому в програмі навчання посадових 
осіб насамперед ураховано, що йдеться про навчан-
ня людей, які мають освіту, досвід роботи, зокре-
ма на керівній посаді. Це 
переважно особи з  пев-
ним колом професійних 
знань, умінь і навичок 
у галузі ОП, лідери з висо-
ким рівнем незалежності 
та відповідальності не 
 лише за власні дії, а й за 
дії своїх підлеглих, схильні 
до ухвалення самостій  - 
них рішень. Зрештою, це 
практики, часто досить 
успішні керівники, які ма-
ють  чималий професій-
ний досвід. 

Навчання мало на меті 
передусім показати шляхи 
поліпшення роботи, під-
вищення її ефективності. Також увагу посадових осіб 
зосереджено на тому, що служба ОП завжди надає 
методичну інформацію та контролює стан ОП на 
підприємстві. 

Процес навчання здійснювався традиційним мето-
дом з використанням аудіовізуальних та комп’ютерних 
навчально-контрольних систем. Із посадовими особа-
ми було проведено семінари, тренінги, колективне 
розбирання практичних ситуацій. 

Для читання лекцій та надання консульта-
цій долучалися досвідчені фахівці з ТОВ  
«ІГ «АРХІ-БУД» та з інших підприємств м. Ми-
колаєва. Після закінчення навчання комісія 
підприємства з перевірки знань з питань ОП 
провела перевірку знань НПАОП, додержан-
ня яких входить до функціональних обов’язків 
слухачів. 

До складу комісії увійшли технічний ди-
ректор, керівник служби ОП та інші ІТП за 
напрямами. Форма перевірки – іспит  
у формі усного опитування. Перелік питань 
в екзаменаційних білетах склали члени ко-
місії та затвердив керівник підприємства. 
Протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань ОП оформлений згідно 

з формою, наведеною в додатку 1 до п. 3.13 Типо-
вого положення. 

Відповідно до Типового положення повторне на-
вчання та перевірку знань з питань ОП буде здійснено 
через три роки. Однак згідно з Положенням підстава-
ми для проведення позачергових навчань посадо-
вих осіб є: 
•  зміна посади; 
•  розширення кола трудових обов’язків та повнова-

жень; 
•  переведення на іншу 
роботу, що вимагає особ-
ливої кваліфікації; 
•  потреба інформуван-
ня про зміни, що внесені до 
НПАОП, або про зміни 
у  виробничому процесі 
підприємства. 

Також у разі настання 
нещасного випадку на 
підприємстві або профе-
сійного захворювання 
посадові особи, які ви-
знані винними в його 
настанні, зобов’язані 
пройти позачергову пе-
ревірку знань з питань 
ОП протягом місяця після 

закінчення розслідування інциденту.

«Навчання керівного складу підприємства 
дуже важливе. Робота керівника має вирішаль-
ний вплив на результати праці його підлеглих. 
Тільки він вирішує комплексні завдання ОП, які 
повинні забезпечити пріоритет життя і здоров’я 
працівників», – упевнена Тетяна Потапенко.

Фото надав автор

Питання на засипку:  
«Як законно відсторонити 
п’яного від роботи?»

Мал. Ю. Судака

Начальник РМЦ перед початком робіт проводить перевірку 
знань з безпечної організації робіт 
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Ж
урнал неодноразово висвітлював тему 
безпеки під час виконання робіт  
у замкнутих просторах (колодязях  
тощо). На жаль, порушення правил вико-

нання робіт підвищеної небезпеки призводить до трав-
мування не лише самих працівників, а й людей, до 
таких робіт непричетних. Які просто опинилися не 
в той момент не в тому місці.

Ця історія сталася 3 березня цього року  
з 82-річною жінкою, мешканкою м. Ладижина  
Вінницької області. 

Людмила Іванівна йшла троту-
аром у центрі міста. На своєму 
шляху побачила кількох чоловіків 
у спецодязі. Вони стояли біля від-
критого каналізаційного колодя-
зя, у якому працював їхній колега, 

палили цигарки та розмовляли. Зона робіт не була ні 
обгороджена, ні позначена як така, що є небезпеч-
ною для перехожих. 

Жінка оминула ремонтників і спіткнулася об дріт, 
який працівники КП «Ладижинський комбінат кому-
нальних підприємств» протягли до колодязя через 
тротуар. Літня людина впала долілиць на асфальт, 
 ударилася головою, розбила ніс, коліна, пальці рук. Її 
обличчя заливала кров. Усе, на що спромоглися кому-
нальники, – допомогли жінці підвестися. Хтось із пере-
хожих дав їй чисту медичну маску, щоб зупинити кров, 
і порадив зайти до розташованої поряд аптеки. Там їй 
надали домедичну допомогу.

«Дякувати Богу, обійшлося без серйозних травм, – 
розповіла пані Людмила. – Лише забої, синець під оком, 
здерта шкіра на носі та колінах. Після падіння та уда-
ру об асфальт дуже боліла голова. У лікарню не ходила, 
гадаю, зараз у лікарів є справи важливіші. Чоловікам 
біля колодязя нічого не встигла сказати, крім: «Що ж ви 
так, хлопці!». А коли йшла з аптеки додому, їх там уже 
не було».

До мальовничого містечка на березі Південного 
Бугу ще не долітають рашистські ракети та авіабомби. 
Тут ще не зустрічали й не пригощали «визволителів» 
«бандерівськими смузі». Поки що лише надривно луна-

ють сирени і зрідка над дахами будинків пролітають 
винищувачі. Місто живе майже звичним життям, якщо 
не зважати на тривожність в очах мешканців, спорож-
нілі полиці магазинів, темні й безлюдні в нічний час 
вулиці та інші прикмети війни.

Знаємо, як відважно й героїчно працюють зараз 
робітники комунальних служб міст і сіл, інфраструк-
туру яких планомірно знищують окупанти. Як, ризи-
куючи життям, відновлюють комунікації, щоб в осе-
лях українців були газ, вода та електроенергія. Ціну-
ємо роботу комунальників, які підтримують усі сис-
теми життєзабезпечення у віддалених від ліній зітк-
нення з підступним ворогом населених пунктах. 
Однак війна – не привід ігнорувати елементарні 
правила безпеки, що призводять до нічим не ви-
правданих травмувань.

До слова, історія ця отримала продовження. Автор 
зробив кілька фото колодязя та місця, на якому стався 
інцидент. Це не залишилося поза увагою пильних 
 жителів міста. Хвилин через десять уже знайомився 
з двома хлопцями із місцевого відділення поліції. Пе-
ревірили паспорт, з’ясували, хто, звідки, де працюю, 
поцікавилися, хто може підтвердити особу. Найпере-
конливішим аргументом стало посвідчення про акре-
дитацію у ВРУ. Насамкінець обмінялися телефонами. 

Вдячний і пильним громадянам, і поліції. А от кому-
нальників та всіх інших працівників, які у цей важкий 
для країни час забезпечують міцні тили, дуже просимо 
не забувати про дотримання правил безпеки і здо-
ров’я на робочих місцях!

Фото автора

Із життя

Важливість безпеки зростає
На тлі війни, бомбардувань, запеклих боїв, численних жертв, смертей 
і страждань цей маленький епізод із життя міста, яке ще не зачепили 
рашистські ракети й снаряди, може здатися другорядним і незначущим. 
Однак хіба питання безпеки та здоров’я людей не набувають ще більшої 
ваги у період воєнних дій і важких випробувань?

Олександр Фандєєв, 
спецкор
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Керування ризиками

Н
а перший погляд, безпека праці лінійно взаємопов’язана із 
професійним ризиком, який потрібно зменшувати до при-
йнятного рівня. У нормативних документах зазначено, що 
професійний ризик – це величина ймовірності пору-

шення (ушкодження) здоров’я з урахуванням тяжкості наслідків  
у результаті несприятливого впливу факторів виробничого сере-
довища і трудового процесу. 

Начебто все зрозуміло. Проте погляньте уважніше на безпеку 
 праці – ви здивуєтесь, як багато в ній суб’єктивного. Ось декілька за-
питань, які постійно потребують відповіді: «Хто може проводити оцінку 
ризиків?», «Хто вирішує, який метод застосовувати?», «Хто визначає 
відповідність оцінки ризику реаліям?», «Який рівень професійного 
 ризику є прийнятним?».

Реальність полягає в тому, що коли група людей починає оцінювати 
ризики, то вони дискутують один з одним, ґрунтуючись на певних при-
пущеннях і власному світогляді та обмеженнях. На цей процес значно 
впливає й те, що відбувається навколо нас. Тому оцінка професій-
ного ризику за допомогою тільки лінійних концептуальних моде-
лей, які не враховують взаємодію між людьми, помилковість суджень, 
когнітивних упереджень, фундаментальних помилок атрибуції та інших 
як психологічних, так і соціальних ефектів, не дасть змоги отримати 
істині значення, які справді сприятимуть підвищенню рівня безпеки.

Соціальна психологія 
РИЗИКУ
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Наведену проблематику ґрунтовно вивчає доктор 
медичних наук із соціальної психології Роберт Лонг  
(Dr Robert Long), який працює в Національному ав-
стралійському католицькому університеті (Сідней, 
Австралія). Він також є директором компанії Human 

Dymensions, що спеціалізується на послугах з розвит-
ку організаційної культури компаній.

У 2003 р. учений заснував новий науковий на-
прям під назвою «Соціальна психологія ризику» 
(Social Psychology of Risk – SPoR). Ця наука зосере-
джена на виявлені взаємозв’язків між соціальними 
механізмами взаємовідносин та прийняттям рішень, 
формуванням суджень, світогляду. Зокрема, у сфе-
рі безпеки SPoR намагається визначити, як самі 
працівники оцінюють професійний ризик, зважа-
ючи на їхній досвід, а також те, що вони подекуди 
не дотримуються інструкцій і не виконують правил. 
Це наука про вплив організаційної культури на 
безпеку з огляду на людські помилки, смертність 
і суб’єктивність. 

Основна ідея, на якій ґрунтується SPoR, –  пізнан-
ня організаційної культури в компанії, що формує 
соціальну поведінку людини, через евристику 
(науку, що вивчає творчу діяльність, методи, які ви-
користовують у відкритті нового і в навчанні) і семіо-
тику (науку, що вивчає знаки і знакові процеси). Ор-
ганізаційну культуру психолог уявляє у формі хмари 
(рис. 1), яка містить спільну/індивідуальну мову/знан-
ня, прийнятні технічні 
рішення, спільні цінно-
сті, погляди, явні/неявні 
символи, спільний дос-
від, соціальні звичаї та 
соціальні норми, «карти 
смислів», що роблять 
суспільне життя зрозумі-
лим для його членів. 

Як зауважує Р. Лонг, 
головна властивість хма-
ри – її мобільність і не-
постійність, тобто вона 
може рухатися відпо-
відно до погодних умов, 
тенденцій, тиску. Як 
і будь-яка хмара, органі-
заційна культура фор-
мується з невеликих 
частинок – сукупності 
певних установок, ас-
пектів, символів, арте-

фактів, що робить її цілісною. Тому в компанії вона 
охоплює всі важливі питання, які пов’язані з ризиком, 
навчанням, бізнесом, управлінням людьми, кліматом, 
внутрішньою інтеграцією, зовнішньою диференціацією, 
органічними та механістичними процесами. 

Важливо зазначити, що поведінка, лідерство і про-
цедури не належать до організаційної культури. Те 
саме стосується і зібраних даних про травми або по-
милки, що не вважаються інформацією, яка пов’язана 
з культурою.

 Найбільший інтерес SPoR стосується цінностей 
у компанії, які, на думку вченого, значно впливають 
як на оцінку професійних ризиків, так і на стратегію 
розвитку підприємства. Саме вони створюють систе-
му зобов’язань і компромісів, що дає змогу уникнути 
напруженості між механістичними та організаційними 
процесами, обслуговуванням та інтеграцією, позиціо-
нуванням та диференціацією, а також адекватно реа-
гувати на внутрішні й зовнішні загрози. 

Крім того, цінності впливають і на формуван-
ня організаційної культури – демократичної чи ад-
хократичної, бюрократичної або автократичної. Їх 
розуміння також відкриває природу прийняття управ-
лінських рішень, вони позначаються на виборі інстру-
ментів з оцінки професійних ризиків. 

Звісно, перелічені аспекти – це тільки певна 
 частина впливів, які лежать на поверхні. Для глибшого 
аналізу потрібні спостереження за соціально-психоло-
гічними явищами, що відбуваються в компанії: стосун-
ками, зв’язками, переконаннями, політикою, діяльніс-
тю та взаємозв’язками груп.
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Для вибору прийнятних запобіжних і контрольних 
заходів Р.  Лонг пропонує скористатися матрицею 
ризиків, яка накладається на п’ять організацій-
них культурних етапів розвитку підприємства, що 
відповідають моделі зрілості, запропонованій Патри-
ком Хадсоном (рис. 2). Назва кожної сходинки – це 
рівень заходів, доступних для сприймання працівни-
ками  відповідно до розвитку організаційної культури 
та культури безпеки.

 ПЕРШИЙ РІВЕНЬ (червоний)
Виробничий рівень, на якому основну увагу фа-

хівців зосереджено на реалізації виконання норм за-
конодавства через інженерний та адміністративний 
контроль. Водночас оцінка ризику та вибір запобіжних 
заходів відбувається з використанням широко вжива-
них методів оцінки ризиків (наприклад, метод «крават-
ка-метелик», «5 кроків», risk score та ін., а запобіжні 
заходи визначають за лінійною ієрархією). Тобто увагу 
приділяють тільки небезпекам, що притаманні вироб-
ничому процесу, робочим місцям, технологічним опе-
раціям, обладнанню тощо.

Вихід за межі червоних схо-
динок є фокусом соціально- 
психологічного підходу до 
оцінки ризику, що передбачає 
врахування психологічної реак-
ції людини на наявні небезпеки, 
різні психологічні установки та 
ефекти, що впливають на оцінку 
ризику, а також соціальних взає-
мозв’язків. Для цього Р.  Лонг 
пропонує досліджувати куль-
турне несвідоме, що якраз 
і  формує взаємовідносини і за 
горизонтальними, і за верти-
кальними зв’язками. Це дає змо-
гу ближче підійти до розуміння 
природи виконання виробничих 

Керування ризиками
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завдань, поведінки конкретного працівника в групі та 
групової поведінки загалом (рис. 3).

Відповідно, виникає потреба в оцінюванні навичок, 
стилів, смаків, переконань, звичаїв, звичок через про-
цеси спостереження, слухання та розмови (рис. 4, 5), 
щоб виявити позитивні та негативні аспекти в робочій 
сфері. А також сформувати уявлення про психологічні 
й соціальні чинники, які домінують у виробничому про-
сторі (рис. 6, 7).
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ДРУГИЙ РІВЕНЬ (синій) 
На цьому рівні Р. Лонг наводить п’ять різних спо-

собів визначення небезпек: 
– дослідження історій нещасних випадків, які описа-

ні в матеріалах розслідування; 
– визначення відповідності виробничого процесу 

нормативним вимогам законодавчих актів; 
– досвід вирішення таких завдань; 
– лабораторний експеримент і спостереження за 

виконанням виробничих завдань; 
– спілкування з працівниками на робочому місці, 

вислуховування їхніх зауважень.
Важливо не зосереджуватися на одному з п’яти 

методів, а задіяти їх усі. Особливу увагу слід звер-
нути на два останніх, які дають змогу як уточнити ви-
значені чинники, так і встановити додаткові взаємо-
зв’язки, факти, причини, які не було враховано під час 
початкової оцінки. 

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ (зелений)
Цей підхід потребує розуміння того, як функціонує 

людський розум. Учений виокремлює три швидкості: 

+ –
повільно-раціональний розум, 
прискорено-нераціональний ро-
зум і автоматичний несвідомий 
розум. На цьому будується взає-
мозв’язок між думками, почут-
тями, поведінкою людей та ре-
альною, уявною і колективною 
свідомістю. Усі ці чинники вра-
ховують у процесі оцінювання 
небезпек. 

Важливо також приділити 
увагу інтерв’юванню через від-
криті запитання та діалог, дослу-
хатися до думок кожного праців-
ника, його припущень. Потрібно 
дослідити: упередження, прин-
ципи, «якорі», подвійні підходи, 
емоційні рішення, сумніви, внут-
рішню інтеграцію та психологічні 
цілі, переконання, взаємодію, 
відносини, довіру, стереотипи, 
перебої, дисонанс, спільні зна-
чення, правила гри, ризикове 
шарлатанство тощо.

У результаті зібрана інфор-
мація допомагає знайти рі-
шення для усунення ризиків. 
Доктор Лонг вважає, що відкриті 
запитання є найкращим спо-
собом одержання важливої ін-
формації для складання пазлів 
у єдину картину. Однак деякі за-

питання можуть створювати відчуття дисонансу і тим 
самим зумовлювати хибні оцінки. Тому запропонова-
но картку для проведення діалогу (рис. 8).

На завершальному етапі обираємо запобіжні та 
контрольні заходи. Але на відміну від нижніх рівнів, 
де застосовується лінійна модель, на ініціативному 
і  продуктивному рівнях виникає потреба врахову-
вати реакції працівників на події, що відбуваються 
навколо, їх сприйняття ситуації як у виробничому 
просторі, так і в груповому з огляду на цінності, соці-
альне забезпечення, ставлення до безпеки тощо. 

У зв’язку з цим Р.  Лонг запропонував нову 
 модель для вибору контрольних заходів (рис. 9), 
у якій немає ієрархії запобіжних заходів, оскіль-
ки остання не дає змоги оцінювати вплив ризиків на 
весь груповий чи виробничий простір одночасно.

Керування ризиками
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Також в ієрархії неможливо врахувати виникнен-
ня ненавмисних побічних впливів, що з’явилися вже 
після усунення неприйнятних ризиків. Отже, виникає 
потреба в розробленні нового підходу щодо вибору та 
обґрунтування запобіжних і контрольних заходів. 

Учений пропонує скористатися модернізованою 
матрицею Хеддона (рис. 10), яка, на його думку, на-

дає більше можливостей для зменшення професійних 
ризиків. Водночас для її заповнення потрібно попе-
редньо дослідити сильні та слабкі сторони виробничого 
та групового простору, наявні виклики і загрози з по-
гляду психологічного та соціального впливів. 

Отже, головні інструменти для визначен-
ня небезпек і оцінки ризиків – це розмова, 

Керування ризиками



Безпека праці

37www.ohoronapraci.kiev.ua

 спостереження, слухання, лабораторний екс-
перимент. Для цього застосовують картку для 
побудови діалогу. Основний метод оцінки ризи-
ків під назвою iCue передбачає розподіл усього 
простору на виробничий – де визначаємо силь-
ні та слабкі сторони, психологічний і соціальний 
чинники (рис. 11). А потім шукаємо взаємозв’яз-
ки між ними, щоб усунути небезпеки (таблиця). 
Для вдосконалення системи управління безпе-
кою та здоров’ям на роботі користуємося матри-
цею Хеддона.

-
-
-
-

-
-
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Досягти цього – завдання не з простих. Адже 
водень є набагато вибухонебезпечнішим, ніж 
природний газ. І, зважаючи на його особливі 
властивості, він потребує значно більше 

уваги та заходів безпеки. Так, температура його го-
ріння на відкритому повітрі може сягати близько  
2000 0С. Концентрація пароповітряної суміші, що при-
зводить до подальшого горіння водню, – від 4 до 75%, 
що набагато вище порівняно з іншими горючими газа-
ми (пропан 2,1–10%, бензин 1–7,8%). 

Нижня межа займистості водню у два рази вища, 
ніж пропану, і в чотири – ніж бензину. Для займання 
небезпечної концентрації воднево-повітряної суміші 
може бути достатньо іскри статичної електрики на 
тілі людини. Окрім того, через малу щільність, в’яз-
кість і коефіцієнт дифузії водень здатний витікати 
втричі швидше, ніж природний газ (1308 м/с проти 
449 м/с). 

Як і побутовий газ, водень не має запаху. Зага-
лом він нешкідливий для людини. Однак його швид-
ке виділення та накопичення в приміщенні або 
іншому обмеженому просторі може спричинити 
дефіцит кисню в повітрі, що призводить до втра-
ти свідомості та смерті. Зріджений газ у разі по-
трапляння на тіло може викликати обмороження. 
Через малу атомну масу водень дуже легко прони-

Новітні технології 

Найлегший елемент 
з нелегким характером
Нещодавно Україна представила проєкт 
Водневої стратегії країни та проєкт 
Дорожньої карти для виробництва  
та використання водню в Україні  
(далі – Дорожня карта). Їх втілення 
дасть змогу виробляти екологічно чисту, 
відновлювальну енергію. Неодмінною 
умовою розвитку водневої енергетики  
є її безпека для людей і довкілля. 

Олександр 
Фандєєв, спецкор

ДОВІДКОВО

ВОДЕНЬ (ГІДРОГЕН) – у перекладі з латини «той, що народжує воду». Хімічний елемент Н2 є першим, най-
простішим і найлегшим представником усіх хімічних елементів. Він приблизно в 14 разів легший від повітря. 

Крім того, це ще й найпоширеніший елемент у Всесвіті, на нього припадає близько 75% всієї маси. У своє-
му природному газоподібному стані (зустрічається в підземних покладах) водень невидимий, 

 нетоксичний, не має запаху та смаку, що ускладнює його виявлення. 
Про можливості «народжувати» за допомогою водню енергію відомо давно. Ще понад півтора 

століття тому британський юрист і фізик Вільям Роберт Гров писав, що «холодне горіння» кисню 
та водню генерує електричний струм».

Водень, який під час спалювання виділяє тільки воду, можна використовувати як заміну палива 
в промислових процесах, наприклад, для виробництва сталі й цементу; вироблення електроенергії; 

в автомобілях (яхтах, літаках, локомотивах) на водневому паливі; для опалення будинків і як чисту 
енергію для інших комунальних послуг. 

Найбільш екологічним є водень, який отримують за допомогою відновлюваних джерел енергії (сонця, вітру, 
біомаси), передусім у процесі електролізу води. Частка такого «зеленого» водню поки невелика. Переважну-
частину водню (78%) досі виробляют за допомогою переробки газу і нафти, що супроводжується значними 
викидами двоокису вуглецю. 
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кає в метали, робить їх крихкими, а отже, справляє 
руйнівний вплив на матеріал труб, з’єднань або єм-
ностей для зберігання. 

Те, що жартувати з екологічним пальним небез-
печно, підтверджує катастрофа, що сталася 6 травня 
1937 р. з «королем неба», цепеліном «Гінденбург». 
У ній загинули 35 із 97 людей, які перебували на бор-
ту дирижабля. У результаті розслідування встановле-
но, що аварію спричинив витік водню. Після цього по-
льоти на апаратах, заповнених воднем, заборонили.

Незважаючи на «неспокійний характер» цього уні-
кального хімічного елемента й на багато інших пере-
пон, на нього роблять ставку як на енергію майбутньо-
го. Основними перевагами водню є те, що його ре-
сурси невичерпні, він містить втричі більше енергії на 
одиницю ваги порівняно з вуглеводнями нафти чи 
вугілля, а головне – його горіння не супроводжується 
шкідливими викидами.

Нинішня енергетична система в усьому світі ґрун-
тується на використанні «брудних» викопних видів 
палива, що призводить до смертей 9 млн людей що-
року. Не враховуючи витрат на лікування хвороб, 
пов’язаних із забрудненням повітря. «Зелена» вод-
нева енергетика визнана найкращим 
 рішенням для збереження життя 
і  здоров’я людей, а також поря-
тунку планети від кліматичної 
катастрофи. Тож невипадково 
інтерес до водню проявляють усі 
провідні країни світу. 

Згідно з Водневою стратегією 

для кліматично нейтральної Європи 

до 2050 року, загальні інвестиції у віднов-
люваний водень в Європі можуть становити  
180–470 млрд євро. Країни ЄС вже успішно втілюють 
сотні проєктів з розвитку водневої енергетики. Украї-
на також долучилася до розвитку водневих енергетич-
них технологій. Наша держава має всі передумови, 
аби виробляти та продавати «зелений» водень: 

  величезну мережу газопроводів; 
  вагомі потужності для зберігання газу; 
  достатню кількість води, вітру та сонця для генера-

ції «зеленого» водню через електроліз; 
  наукову базу і кваліфікованих фахівців; 
  близькість до європейських споживачів. 

Потенціал – величезний, але для того, щоб скори-
статися ним, потрібно виконати чимало роботи, не ка-
жучи вже про багатомільярдні інвестиції. Одне з пріо-
ритетних завдань на сьогодні – створення законо-
давчої правової та нормативно-технічної бази. 
 Зокрема, щодо забезпечення безпеки під час виробни-
цтва, транспортування, зберігання, використання вод-
ню та всіх технологічних процесів, що з цим пов’язані.

ОСОБЛИВИЙ ГАЗ ПОТРЕБУЄ 
ОСОБЛИВОГО СПРИЯННЯ

З метою забезпечення надійності й безпеки роботи 
газотранспортної системи з новим енергоносієм буде 
впроваджено систему стандартизації в галузі вод-
невої енергетики, розробленої на базі міжнародних 
стандартів і норм для цього виду палива. Водночас 
 буде розроблено вимоги та заходи щодо безпеки 
в процесі виробництва, зберігання, транспортування 
та споживання водню з урахуванням сучасних техно-
логій провідних країн ЄС. 

Нині, як зазначають автори проєкту Дорожньої кар-
ти, стан національної нормативної технологічної ба-
зи щодо водню не відповідає світовому рівню. Це 
стосується, зокрема, правил безпеки під час його ви-
робництва та використання. Для прикладу, чинні 
 Правила безпеки при виробництві водню методом елек-

тролізу води (НПАОП 24.11-1.03-78) датовано 1978 р. 
Україна є стратегічним партнером ЄС у реалізації 

Європейської водневої стратегії. Проте для того, щоб 
рухатись у цьому напрямі, потрібно внести зміни до 
закону про газовий ринок, кодексів газотранспортної 

системи і газорозподільних мереж, докумен-
тиів щодо технічного обслуговування га-

зових мереж, технічних норми, ДБН та 
інших нормативних актів. А вони мо-
жуть на рівні міністерств та профіль-
них інститутів узгоджуватися роками. 

Лише для закачування в газову 
мережу «зеленого» водню, виробле-

ного з відновлюваних джерел енергії 
(вода, сонце, вітер), потрібно змінити близь-

ко 20 законодавчих актів. Щоб пілотні проєкти можна 
було запускати швидко, держава повинна дозволити 
таким проєктам з’являтися на особливих умовах, 
не очікуючи зміни всієї законодавчої та норматив-
ної бази. 

Такої думки дотримуються фахівці компаній ДТЕК, 
НАК «Нафтогаз України», «Еко-Оптіма», «Водень 
України» та інших підприємств, зацікавлених у розвит-
ку водневої енергетики. Влада зобов’язана створити 
сприятливі умови, максимально спростити дозвільні 
процедури, щоб у розвитку водневої енергетики були 
зацікавлені вітчизняні та іноземні інвестори. 

Прикладом такого підходу є Європейська комісія, 
яка вже підготувала низку законопроєктів, що створю-
ють умови для розвитку водневої інфраструктури в ЄС. 
Законодавчі зміни допоможуть декарбонізувати (відмо-
витися від використання викопних вуглеводнів – вугілля, 
газу, нафти тощо) європейський газовий ринок та ство-
рити водневий ринок для імпорту. Нові правила, зокре-
ма, зміни в тарифній політиці та створення системи 
 сертифікації, спростять закачування низьковуглецевих 
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газів у трубопровідну систему, а також зроблять приваб-
ливим його споживання користувачами. 

Два роки тому унікальний проєкт стартував у Вели-
кобританії. Тут почали опалювати сумішшю водню 
і  природного газу понад 100 будинків студентського 
містечка. У закриту газову мережу додають 20% вод-
ню, завдяки чому приблизно настільки ж зменшуються 
викиди в атмосферу СО2. До експерименту готувалися 
два роки, перевіряли безпечність суміші в мережі та 
проводили лабораторні випробування газових прила-
дів. Після ретельного вивчення з’ясували, що всі побу-
тові прилади, виготовлені від 1996 р., витримують 
23-відсоткову суміш водню та метану. Для споживачів 
вона безпечна, і проєкт можна реалізувати без заміни 
техніки і трубопроводів.

Такий водневий проєкт два роки тому також розпо-
чала українська Регіональна газова компанія (далі – 
РГК). Фахівці проводять серію випробувань газо-
вих мереж, вивчають поведінку водню та водневих 
сумішей у різній концентрації в газопроводах, 
а також їхній вплив на матеріали та обладнання. Це 
дасть змогу  визначити, зокрема, які побутові газові 
прилади та обладнання для обліку можуть працювати 
з воднем, ідентифікувати ризики та керувати ними. 

Дослідження відбуваються на п’яти експе-
риментальних полігонах, створених у Волин-
ській, Дніпропетровській, Житомирській, 
 Івано-Франківській та Харківській областях. 
Статичні та динамічні випробовування плану-
ється завершити до кінця 2022 року. Фіналь-
ною частиною проєкту мають стати випробу-
вання із залученням реальних споживачів. 

Звісно, у цьому разі питання безпеки набу-
ває ще більшої ваги. Адже йдеться вже не про 
полігони, на яких нештатні ситуації небажані, 
але допустимі, а про кілька населених пунктів, 
жителі яких використовуватимуть водневу су-

міш у побутових потребах. Тому вживатимуть увесь 
комплекс заходів безпеки.

Водень і його суміші, як зазначає директор департа-

менту стратегічного планування РГК Станіслав Казда, 
потребують особливих вимог безпеки. Буде проведено 
перевірку всіх газових приладів, газових труб і в разі 
потреби здійснено їх модернізацію. Заміняти лічильни-
ки й газове обладнання, як очікується, не доведеться, 
однак можлива заміна горілок деяких газових приладів.

На відміну від природного газу водень у випадку 
витікання з мережі навіть у низьких концентраціях 
утворює в приміщенні вибухонебезпечну суміш. Вчас-
но відреагувати на витік допоможуть спеціальні детек-
тори, що сигналізують про небезпеку. Такі датчики 
встановлюють на підприємствах, що використовують 
водень у виробництві. Зі споживачами, які візьмуть 
участь у проєкті, буде проведено інструктаж про особ-
ливості використання водневих сумішей та правила 
безпечної експлуатації газових приладів і обладнання. 

 
БІЛЬШЕ ВОДНЮ – БІЛЬШЕ БЕЗПЕКИ

Водень давно і успішно використовують як джерело 
або носій енергії, робочий сировинний компонент  

Новітні технології 

КОМЕНТАР
 
Воднева енергетика – безумовно, напрям перспективний. І Україна, за оцінка-

ми експертів, має величезний потенціал у виробництві та транспортуванні водню. 
Завдяки цьому кілька років тому ЄС визначив нашу державу як пріоритетного 
партнера з постачання цього енергетичного ресурсу на європейський  
ринок. 

На рівні уряду й бізнесу підписано міжнародні угоди щодо енергоносія май-
бутнього, створено Українську водневу раду, бізнес втілює низку пілотних проєк-
тів, які дають змогу вивчати наші можливості у сфері водневої енергетики. Поки 
що в нас відбулося кілька засідань робочої групи в онлайн-форматі. Говорити про 
якусь конкретику зарано, усе на стадії обговорення. Щодо намірів, попередньо 
було вирішено норми і правила безпеки формувати паралельно з усією роботою 
в цьому напрямі. 

Оскільки ми на порозі прийняття нового закону про БЗР, то очевидно, що нор-
мативно-правова база з регулювання водневої безпеки ґрунтуватиметься 
на ризикоорієнтованих підходах та буде узгоджена з міжнародними стан-
дартами у сфері водневої енергетики. 

Олександр Ігнатов, 
директор департаменту 

нагляду в промисловості  
і на об’єктах підвищеної 

небезпеки Держпраці 
України, член робочої  

групи з питань  
підготовки газотранспортної 

системи України  
до транспортування водню

«

20

20
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у нафтовій промисловості, виробництві мінеральних 
добрив, органічній хімічній промисловості, металургії, 
електроніці, виробництві скла, продуктів харчування,  
у космічній індустрії й атомній енергетиці. У цих галу-
зях фактично всі промислові технології із залученням 
газоподібного водню використовують в Україні давно 
й успішно. Про це нагадують автори дослідження  

«Нові технології на основі водню й питання безпеки» 
Вікторія Суханенко, керівник напряму «Консалтинг 

в галузі охорони праці» BDO Україна,  аудитор з охо-

рони праці (ISO 45001, OHSAS 18001), координатор 

групи IT в ESOSH, і Володимир Іоффе, директор на-

пряму «Стратегічний консалтинг» BDO Україна. 

На сьогодні, зазначають вони, водневі технології 
переходять у сферу практичного застосування на по-
бутовий рівень споживання. Автомобільний, залізнич-
ний, трубопровідний, водний, повітряний транспорт, 
системи автономного енергопостачання для приват-
ного житла – перелік застосувань водню постійно роз-
ширюється. Зростає кількість користувачів і операцій 
з воднем, кількість необхідних інфраструктурних об’єк-
тів. Зміни, пов’язані зі значним комерційним поширен-
ням водневих технологій, потребують відповідних за-
ходів з керування ризиками техногенної безпеки. 

Автори дослідження наголошують, що під час ви-
робництва, зберігання, транспортування, а також 
у процесі роботи з рідким воднем необхідно дотриму-
ватися спеціальних заходів безпеки. Ризики під час 
виробництва водню і його транспортування ще 
більше підвищуються через такі чинники:

  високий тиск і температура; 
  використання високоактивних каталізаторів хіміч-

них реакцій; 
  застосування динамічного обладнання тощо.

Звичайно, поводження з воднем у промислових 
процесах досить добре вивчено, регламентовано  

й контрольовано. Дотримання вимог безпеки на всіх 
стадіях проєктування, монтажу устаткування, вироб-
ництва забезпечено високим рівнем технологічної 
культури і систем контролю. Персонал проходить спе-
ціальну підготовку та навчання. Але навіть у таких від-
працьованих технологічних процесах водень інколи 
підносить «сюрпризи». 

Для прикладу, можемо пригадати аварії, вибухи та 
пожежі на заправних станціях і під час перевезення 
водню в США, Норвегії та інших країнах. Автори До-
рожньої карти підкреслюють, що причинами таких не-
щасних випадків часто були проблеми у збиранні вод-
невої установки. А отже, у сфері водневих техноло-
гій дуже важливою є роль досвідчених професій-
них монтажників та інженерів. Не менш важливо, 
щоб кваліфіковані досвідчені фахівці виконували тех-
нічне обслуговування системних паливних елементів, 
зокрема тих, які експлуатують за високих температур, 
що потребує базового технічного обслуговування кож-
ні три місяці. 

А втім, обережного поводження та суворого дотри-
мання стандартів безпеки потребує не лише водень, 
а й інші види палива. Такі, як надзвичайно токсична 
хімічна речовина аміак, на який можна перетворити 
водень. Те ж саме стосується, для прикладу, новітніх 
технологій акумулювання електричної енергії. Водень 
можна використовувати і як засіб накопичення 
 зайвої електроенергії з відновлюваних джерел, 
тобто як свого роду акумулятор. 

Іншими словами, питання безпеки стосуються всіх 
джерел енергії. Головне, як зазначено в Дорожній кар-
ті, не в тому, що безпека – це нездоланний бар’єр або 
що ці проблеми недостатньо зрозумілі. Суть у тому, що 
знання про поводження з воднем потрібно поши-
рювати та перевіряти на практиці. 

Фото з інтернету
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ПІДГОТОВКА

До початку розбирання будівель слід виконати під-
готовчі заходи, які пов’язані з розмінуванням, еваку-
ацією працівників підприємств, відселенням громадян, 
які проживають у житлових будинках, з відключенням 
від мереж водо-, тепло-, газо- та електропостачання, 
каналізації, технологічних мереж, і заходи щодо їх збе-
реження. Слід провести заходи для запобігання впли-
ву на працівників таких небезпечних і шкідливих ви-
робничих факторів:

обвалення елементів конструкцій будівель і споруд, 
падіння незакріплених конструкцій, обладнання;
машини, що рухаються, та предмети, які вони пере-
сувають;
гострі крайки, кути, штирі;
підвищений вміст у повітрі робочої зони пилу, шкід-
ливих речовин;

підвищений рівень шуму, вібрації на робочому 
місці;
напруженість праці та інші.
Перед розбиранням слід обстежити загальний 

стан будівлі (споруди), а також фундаменту, стін, ко-
лон, склепінь та інших конструкцій, а для надбудов та-
кож стан основ. За результатами обстежень склада-
ють акт, на підставі якого розробляють проєкт органі-
зації будівництва (ПОБ) і проєкт виконання робіт 
(ПВР). Усі потрібні узгодження щодо проведення підго-
товчих заходів має бути виконано на стадії розроблен-
ня ПОБ.

У проєктно-технологічній документації слід за-
значити:

вибір методу розбирання, демонтажу та монтажу, 
надбудови будівлі (споруди);
визначення послідовності та безпеки виконання 
робіт;

Профілактика травматизму

Демонтажні роботи:  
бережемо життя після війни

Війна принесла дуже багато горя. Зруйновано не те що окремі 
об’єкти, споруди, житлові будинки, ворог зруйнував цілі міста 
і села. Але ми все відбудуємо і побудуємо ще краще, ніж було. 
Для цього доведеться розбирати будівельні конструкції.  
Головне – вберегти від травмування працівників.

Нормативна база

•  НПАОП 45.2-7.02-12  
«ССБП. Охорона праці  
і промислова безпека  
у будівництві (ДБН)»

•  НПАОП 45.2-7.03-17  
«Мінімальні вимоги  
з охорони праці на 
тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках»

•  НПАОП 45.2-1.12-01  
«Правила безпеки при 
реконструкції будівель  
та споруд промислових 
підприємств»

•  НПАОП 45.2-3.01-04  
«Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального 
захисту працівникам, 
зайнятим у будівельному 
виробництві»

Сергій Колесник, 
власкор
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визначення небезпечних зон, застосування захис-
них огорож;
тимчасове чи постійне закріплення або підсилення 
конструкцій будівлі, що розбирають, для запобіган-
ня випадковому обваленню конструкцій або части-
ни будівлі;
безпека праці під час виконання робіт на висоті;
визначення схеми стропування під час демонтажу 
конструкцій і технологічного обладнання.
Крім того, слід зазначити вимоги, що забезпечу-

ються під час:
виконання робіт без зупинення основного виробни-
цтва або з частковим зупиненням;
виконання робіт під час демонтажу внутрішніх інже-
нерних мереж;
виконання транспортних робіт в умовах обмежено-
го виробничого простору;
складування та утилізації матеріалів і конструкцій, 
одержаних під час розбирання;
Перед початком демонтажних робіт оформлюють 

наряд-допуск на їх виконання із зазначенням заходів, 
що забезпечують безпечні та нешкідливі умови праці. 
Члени бригади повинні пройти цільовий інструктаж, 
ознайомитися з технологічною картою та заходами, 
передбаченими в ПВР. Дільниці, де виконують роботи, 
потрібно обгородити згідно з ДСТУ Б В.2.8-43:2011.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБІТ

Розбирати будівлі (демонтувати конструкції) потріб-
но послідовно зверху вниз. Конструкції, що під загро-
зою обвалення, слід укріпити або видалити до почат-
ку розбирання об’єкта. Роботи з демонтажу, підси-
лення або вилучення конструкцій, а також в особливо 
відповідальних випадках (під час піднімання конструк-
цій із застосуванням складного такелажу, методом 
повороту, під час насування конструкцій, піднімання їх 
більше ніж одним механізмом тощо) проводять під без-
посереднім керуванням виконавця робіт або майстра, 
в денний час. З боку вулиць, проходів і проїздів на 
огорожі через кожні 5–10 м вивішують попереджу-
вальні написи «Небезпечна зо-
на» та відповідні дорожні зна-
ки. Якщо немає змоги дотри-
матися належних відстаней 
для встановлення огорож не-
безпечних зон (у разі неглибо-
кого залягання підземних ко-
мунікацій, близького розташу-
вання проїздів, сусідніх буді-
вель, ліній електропередачі 
тощо), допускається зменшен-
ня меж небезпечних зон з од-
ночасним збільшенням висоти 
огорож або розмірів захисного 

козирка для захисту людей, щоб уникнути їх травму-
вання через падіння матеріалів і конструкцій з висоти.

Конструкцію суцільних захисних споруд слід зазна-
чити у ПВР.

Розкриття покрівлі або покриття. Роботи прово-
дять групами по 2–3 особи із застосуванням 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 
під час роботи з ручним механізованим 

інструментом

не працювати з несправним інструментом, не 
запускати двигун без приставки;
перед запуском двигуна перевірити надійність 
кріплення рами, приставок, шини, відрізного 
круга, натягу ланцюга пилки;
під час запуску двигуна ланцюг пилки i відріз-
ний круг не повинні торкатися будь-яких пред-
метів;
під час запуску двигуна не намотувати трос 
стартера на руку;
на холостому ходу, щоб уникнути розносу, дви-
гун має працювати за відпущеного важеля 
управління газом;
на холостих обертах двигуна не можна вмика-
ти зчеплення;
забороняється без навантаження виводити 
двигун на номінальні оберти;
додатково заправляти інструмент пальним до-
пускається тільки на холостих обертах двигуна;
початок i кінець різання (виведення робочого 
інструмента) із пропилу слід робити повільно, 
без ривків;
переносити інструмент під час роботи двигуна 
допускається тільки на холостих обертах двигу-
на;
у разі розриву або спадання ланцюга пилки, 
послаблення кріплення приставок, шини, від-
різного круга, захисного кожуха та інших не-
справностей, які виявлено в процесі виконан-
ня роботи, слід негайно зменшити газ i зупини-
ти двигун.

Безпека праці
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страхувальних засобів індивідуального захисту, міс-
ця закріплень яких зазначають у ПВР. Не допускаєть-
ся скупчення людей в одному місці.

Щоб уникнути падіння високих вертикальних спо-
руд (труб, антенних пристроїв і т. п.) під час розбиран-
ня будівельних конструкцій, не можна допускати пору-
шення їхніх кріплень (розтяжок, розпірок, опор і т. п.).

Повалення стін будівель механізованим спосо-
бом. Під час розбирання потрібно визначити небез-
печні зони, а машини (механізми) розмістити ззовні 
зони можливого обвалення конструкцій. Кабіна маши-
ніста (кранівника) повинна бути захищена від можли-
вого влучання уламків. Робітників слід забезпечити 
захисними касками, окулярами, бронесклом та/або 
сіткою.

Обов’язково вживати заходів для зменшення пи-
лоутворення під час розбирання будівель, прибиран-
ня відходів, сміття. Робітників, що працюють в умовах 
запиленості, слід забезпечити засобами захисту ор-
ганів дихання від пилу та мікроорганізмів (цвілі, гриб-
ків, спор), які можуть бути у повітрі робочої зони. 

Перед допуском працівників на робочі місця, де мо-
же бути газ або шкідливі речовини, робочі місця слід 
провітрити, робітників забезпечити ЗІЗ (протигазами). 
У разі несподіваної появи газу, інших шкідливих речо-
вин, роботи припинити, працівників вивести з небез-
печної зони.

Проходи до робочих місць повинні бути завширш-
ки не менше ніж 0,8 м.

Пошкоджені будівлі та споруди розбирають за 
принципом полегшення несучих конструкцій. Ви-
далення однієї частини будівлі або конструктивного 
елемента не повинно призводити до обвалення інших 
частин будівлі або елементів. Будь-який сумнів стосов-
но стійкості конструкції є сигналом до припинення  

робіт до отримання вказівок від керівника про їх про-
довження.

Стропувати елементи і конструкції слід інвентарни-
ми стропами, або, за потреби, спеціально виготовлени-
ми вантажозахоплювальними пристроями. Стропуван-
ня виконувати за схемами, складеними з урахуванням 
міцності та стійкості конструкцій, які зазначені у ПВР.

Розбирання стін будівлі за допомогою тягового 
каната. Завчасно перевірені канати прикріплюють до 
об’єкта, що розбирають. Для цього в ньому роблять 
карби, отвори тощо. Напрямок каната повинен відпо-
відати напрямку обвалення. Допускається зміна на-
прямку каната за допомогою відвідних блоків.

Розбирання вертикальних залізобетонних еле-
ментів. Слід заздалегідь розрізати основну арматуру 

біля точки перекидання в зоні, проти-
лежній напрямку обвалення. Роботу 
відрізним кругом допускається прово-
дити тільки на закріпленій конструкції   
так, щоб під час різання не відбувало-
ся заклинювання відрізного круга  
у пропилi внаслідок деформації чи пе-
рекосу фрагмента, що розрізується. 
Механізм, що забезпечує тягу, вста-
новлюють на відстані не менше ніж 1,5 
висоти будівлі під прямим кутом від 
будівлі, що зносять. У зоні небезпеки 
розлітання уламків або обривання тя-
гового каната може перебувати тільки 
обслуговуючий персонал, захищений 
бронесклом, захисною сіткою, щита-
ми. Відповідно до ПВР слід стежити, 
щоб довжина ділянки, де можливе об-
ривання каната, була не менше за йо-
го довжину. Зону виконання робіт об-

городжують з усіх боків. Слід вести журнал, у якому 
фіксувати стан канатів.

Розбирання будівель способом «валяння». 
Для цих робіт довжина прикріплених тросів (канатів) 
повинна бути в три рази більше, ніж висота будинку.

Знесення будівель за допомогою вибуху. Під час 
виконання таких робіт слід дотримуватися правил по-
водження з вибуховими матеріалами.

До початку вибухових робіт:

  визначити небезпечну зону відповідно до ви-
мог ПВР і обгородити її;

  облаштувати спеціальні укриття для захисту лю-
дей і майна від уламків будівель під час вибуху;

  площу вибуху обгородити матеріалами, що ви-
тримують дію вибухової хвилі. Конструкція та-
ких захисних укриттів повинна бути визначена 
у ПВР.

Профілактика травматизму
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ЗАБОРОНЕНО:
 розбирати будівлі одночасно в декількох ярусах 

по одній вертикалі;
 проходити людям усередину приміщень;
 допускати в зону виконання робіт сторонніх осіб;
 скидати з поверхів i покрівель конструкції (пред-

мети) без попереднього застереження осіб, що 
працюють біля будівлі. У разі скидання конструк-
цій (предметів) пильнувати, щоб вони не попадали 
на проводи, балкони, покрівлі сусідніх будівель, на 
людей;

 під час роботи двигуна ручного механізованого 
приладу виконувати операції з регулювання на 
приставках i ліквідовувати несправності;

 зупиняти двигун ручного механізованого приладу 
за допомогою зняття контакту проводу високої 
напруги зі свічки;

 працювати без захисних окулярів чи захисних 
лицьових масок, пожежних касок під час роботи  
з відбійним молотком або абразивним кругом;

 виконувати роботи під час ожеледиці, туману,  
дощу, який унеможливлює видимість у межах фрон-
ту робіт, грози й вітру швидкістю 15 м/с і більше;

 під час розбирання карнизів і частин будинку, що 
звисають, перебувати на стіні;

 для освітлення робіт під час розбирання, демонтажу 
користуватися електромережею будівлі, яку розби-
рають. Слід улаштувати спеціальну тимчасову елек-
тромережу й установити освітлювальні прилади;

 підрубувати димарі, кам’яні стовпи та простінки 
вручну, а також допускати їх обвалення на пере-
криття;

 використовувати пошкоджені канати, з’єднувати 
їх вузлами.

Фото надав автор

Безпека праці
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Медсестри на селі 
ЗНИКАЮТЬ

Людина та її справа

Сергій Колесник, 
власкор

Про яке збереження трудового ресурсу можна говорити  
в умовах проведення в Україні адміністративної та  
медичної реформ? Перша стає причиною занедбання сіл. 
Друга – втечі медичних працівників на роботу за кордон.

В
сесвітній день медичної сестри – 12 травня. 
Постановою КМУ від 12.01.2022 № 2 «Деякі 

питання оплати праці медичних працівників 

закладів охорони здоров’я» заробітну плату 
медичній сестрі підвищено до 13,5 тис. грн. Та чи стали 
соціально захищеніші медсестри сільських ФАПів.  
Лише за умови анонімності погодилася поділитись сво-
єю думкою медична сестра ФАПу одного з комуналь-
них підприємств ОТГ. 

Цікаво, що вперше службу сестер милосердя орга-
нізувала на території нинішньої України, під час Крим-
ської війни (1853–1856), англійка Флоренс Найтінгейл. 
У день її народження – 12.05.1820 – за рішенням Між-
народної організації Червоного Хреста прийнято від-
значати свято медсестер. Тоді 
медсестрою вважалася сані-
тарка, яка виносить з поля бою 
поранених або допомагає біля 
операційного столу. 

Нині, особливо в період 
пандемії коронавірусу, профе-
сія медсестри стала дуже за-
требуваною, як в Україні, так  
і в інших країнах. Цікавий факт: 
найбільша кількість медсестер 
у Фінляндії (на 100 тис. насе-
лення – 2162 медсестри). На 
Гаїті на 100 тис. лише 5 медсе-
стер. В Україні – приблизно 
700. Але останнім часом істот-
но збільшився відплив наших 
медичних працівників у країни 
Європи, особливо медсестер. 
Там їм пропонують вищу зар-
плату, ліпші умови праці, соці-
альні гарантії. Тому й було при-
йнято названу вище постанову 
КМУ, щоб підвищити статус 
медпрацівників та втримати їх 
на батьківщині. 

САМА ЗА ВСІХ

Фельдшерсько-акушерські пункти – одна з невід’єм-
них складових частин первинної ланки системи охоро-
ни здоров’я в сільській місцевості. Саме вони най-
ближче до людей, саме сюди селяни звертаються по 
першу медичну допомогу. І саме їх торкнувся перший 
етап реформи кілька років тому.

Галині Петрівні, так звати співбесідницю автора, 
73 роки, з яких 43 роки вона працює медичною се-
строю в сільському ФАПі. Вона живе сама, чоловік 
помер три роки тому. Старша дочка із сім’єю мешкає 
в обласному центрі, менший син з весни до осені пра-
цює в місцевого фермера, а на зиму їздить на заро-

бітки до Європи. На її думку, 
медична та адміністративна 
реформи,  запроваджені  
в Україні, на жаль, призводять 
лише до занедбання медицини 
на селі та й загалом сіл. 

Свого часу, згадує Галина 
Петрівна, у ФАПі працювали 
лікар, медична сестра, сані-
тарка, кочегар, він же був 
охоронником. Хоча й тоді  
лікар у ФАПі був рідкістю. На 
сьогодні Галина Петрівна  
у ФАПі одна – і медсестра,  
і санітарка, і кочегар, і охо-
ронник. І все це за 0,5 міні-
мального окладу, що до 1 січ-
ня 2022 р. становило 3,25 тис. 
грн. І хоч за графіком роботи 
вона працює лише до обіду, 
доволі часто доводиться при-
ймати, консультувати та на-
давати медичну допомогу  
і після обіду, і у вихідні дні,  
і ходити до хворих додому. 
Раніше, коли була молодшою, 

Робота учасника конкурсу 2022 року
Худія Назара (м. Старокостянтинів)

«Охорона праці очима дітей»
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Медицина праці

їздила на велосипеді, а тепер не хоче ризикувати 
своїм здоров’ям, тому ходить пішки. 

Район, у якому проживає Галина Петрівна, 
розформовано. У колишньому райцентрі – селищі 
міського типу – утворено ОТГ, якій підпорядкували 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
(далі – ЦПМСД). Але на території ОТГ немає промис-
лових підприємств, потужних агрофірм, які б сплачу-
вали солідні податки. Тож селище, з якого виїхала на 
заробітки ледь не половина працездатних осіб, стало 
неперспективним. Дороги не ремонтують, вуличне освіт-
лення – лише в центрі, об’єкти ЖКГ ремонтують тільки 
в аварійних ситуаціях. Тому говорити про належну увагу 
до утримання медзакладів важко. ЦПМСД існує майже 
лише за кошти, що виділяє Національна служба здоров’я 
України згідно з укладеними договорами із сімейними 
лікарями на надання медичних послуг. 

Нині ж лікарю, який фактично «заробляє гроші» 
для закладу, не вигідно «тримати» по кілька медсе-
стер, санітарок, адміністративних працівників. Тому 
скоротили всіх, як кажуть, по максимуму. Чотири  
ФАПи з одинадцяти в громаді закрили (із них три  
через те, що медсестри звільнились і поїхали за заро-
бітки за кордон, а замінити їх немає ким). І хоч ФАПи, 
які залишились, оснастили потрібним обладнанням, 
виділяють кошти на опалення, засоби індивідуального 
захисту та на інші потреби, ситуація в них залишаєть-
ся складною. Більшість медсестер пенсійного або  
передпенсійного віку. Тому три комплекти дорогого 
медичного обладнання «Телемедицина», отриманого 
від НСЗУ, так і лежать на складі КНП не розпакова-
ними. Адже люди похилого віку не бажають учитись, 
підвищувати свою кваліфікацію та відповідати за збе-
реження обладнання. 

Телемедицина (від грец. tele – дистанція, лат. 
meder – лікування) – напрям медицини, а саме комп-
лекс дій, технологій і заходів, що застосовуються під 
час надання медичної допомоги, з використанням 
засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну елек-
тронними повідомленнями.

Функції телемедицини – клінічні, організаційно- 
адміністративні, превентивні, навчальні, наукові.  
Головними завданнями телемедицини є забезпечен-
ня надання медичної допомоги пацієнту, коли від-
стань є критичним чинником її надання, та сприяння 
підвищенню якості допомоги й оптимізації процесів 
організації та управління охороною здоров’я.  
Найчастіше телемедицину використовують для кон-
сультування лікарем пацієнта.

До ФАПу, де працює Галина Петрівна, «прив’язані» 
три села із загальною кількістю жителів приблизно 210 
осіб, більшість яких пенсійного віку. Вона здобула  
велику повагу серед жителів сіл, керівників ЦПМСД. 

Але через поважний вік їй важко стикатися з негатив-
ними сторонами професії. А це і стресові ситуації,  
серйозні фізичні навантаження, ризик зараження коро-
навірусом та іншими інфекційними хворобами. Іноді па-
цієнти бувають агресивними, можуть образити тощо.

Сімейні лікарі, з якими уклали угоди жителі сіл, рід-
ко приїздять до ФАПу проводити прийом. А тепер,  
коли медпрацівникам підвищили заробітну плану, вод-
ночас не збільшивши обсяг фінансування, ЦПМСД  
вимушений скоротити частину персоналу, частину  
перевести на пів ставки та ще більше скоротити витра-
ти на пальне для автомобіля. Тож люди в разі хвороби 
вимушені власним транспортом їхати на прийом до 
сімейного лікаря. 

Варто зазначити, що на сьогодні в центральній ам-
булаторії, де працюють сімейні лікарі, ситуація поліп-
шилася. Медсестри отримують 13,5 тис заробітної пла-
ти. Зрозуміло, що за день їм доводиться обслуговувати 
більше людей, які приходять на прийом до сімейного 
лікаря, ніж медсестрі у ФАПі. Але ж вони не санітарки 
і не прибиральниці, як медсестра у ФАПі. 

За таких умов постає невесела картина подаль-
шої долі сільських ФАПів та їх працівників. Імовір-
ність, що Галину Петрівну або таких, як вона, праців-
ниць пенсійного віку замінять молоді медсестри, 
дуже мала. А це означає, що коли Галина Петрівна 
вже не в змозі буде працювати, ФАП, напевне, за-
чинять, людей «прикріплять» до іншого ФАПу, до 
якого буде важко дістатись, тому села й приречені 
на вимирання. 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗМІН

Галина Петрівна, як і багато інших медсестер  
з великими досвідом роботи, могла б сама оглядати 
хворих та призначати лікування, якщо випадок не 
складний. Але їм це заборонено законодавством. Про-
те в багатьох розвинених країнах у медсестер інші 
повноваження. Так, у Великій Британії діяльність 
медсестер регулюють окремі положення, вони мають 

Мал. Ю. Судака

Ну то й що? Принцип будови

людини і худоби схожий. Серце, 

кістяк, легені тощо. І на штатній 

одиниці заощадили...
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свою профспілку. Після закінчення нав-
чання вони автоматично потрапляють 
до Реєстру медсестер та акушерок. 
Тільки ті, хто є в Реєстрі, мають право працювати  
у Великій Британії. За останні кілька десятиліть мед-
сестри отримали багато нових функцій. Зокрема тепер 
вони без участі лікарів можуть забезпечувати лікуван-
ня, яке не потребує медичних втручань, виписувати 
пацієнтам повний перелік ліків та навіть робити пере-
ливання крові. Медична система Британії спрямована 
на надання максимальної кількості послуг удома.  
Адже це допомагає уникнути перехресного зараження 
хворих, а також знижує ризик інфікування стійкими 
внутрішньолікарняними штамами. Саме медсестри 
громади (community nurses) надають левову частку  
таких послуг. 

У США схожа ситуація, медсестри за-
безпечують основний догляд за пацієн-
тами вночі та надають терапевтичну 

допомогу вдень. Рентгенологи, фахівці з УЗД та діа-
гности інших спеціальностей мають медсестринську 
освіту та надають свої висновки без участі лікаря.  
У деяких штатах на нескладних операціях анестезію 
забезпечує не лікар, а медсестра-анестезіологиня.

Франція мала такі ж проблеми  
з розвитком сільської медицини. Тому 
уряд країни зробив декілька кроків 
для поліпшення ситуації. Французи для студентів- 

медиків знизили кваліфікаційні вимоги, унаслідок  
чого більше студентів були допущені до другої схо-
динки навчання. З’явилася частка лікарів нижчої 
квалі фікації, але саме вони поїхали працювати  
у провінцію, де не було конкуренції. Ще у Франції 
студенти медичних закладів мають проходити що-
найменше шестимісячне стажування у первинній 
ланці сільської медицини. У такий спосіб уряд країни 
частково вирішує проблеми сільської медицини, а не 
перекладає їх на плечі громад.
Польща сьогодні стикається з такими 
самими проблемами. Хоча всі поляки 
сплачують на обов’язкове медичне 
страхування 10% від зарплати, кошти від страховки не 
покривають повністю витрат на медицину. Ще Польща 
отримує допомогу на медицину від ЄС. Особливо  
гостро в країні стоїть проблема нестачі кадрів. Тому 
поляки запрошують лікарів та медперсонал з інших 
країн. Середня зарплата лікарів – від 2,5 до 3 тисяч 
доларів. Медичного персоналу – удвічі менша. Щоб по-
ліпшити рівень надання медичної допомоги у провінції, 
Міністерство охорони здоров’я Польщі розробило нові 
правила лікарської практики. За правилами, майбутні 
лікарі обов’язково мають відпрацювати деякий час  
у місцевих лікарнях і тільки потім можуть проходити 
спеціалізацію у великих клініках.

Хочеться сподіватись, що в Україні також приділя-
тимуть більше уваги збереженню сільської медицини.

Людина та її справа

Цю статтю підготовлено ще  
в лютому 2022 р., до початку війни. 

Варто зазначити, що сьогодні 
наші медсестри можуть значно біль-
ше, аніж перші військові медсестри. 
Окрім емоційної розради поранених 
і хворих воїнів, як це було на зорі фор-
мування цієї медичної спеціальності, 
сучасні медсестри – висококласні  
фахівці, у професійному арсеналі яких 
є  навички експлуатації сучасної 
складної медичної апаратури, знан-
ня психології та багатьох медичних 
протоколів для дій у невідкладних  
та екстремальних випадках. 

У нинішній складний для України 
час медсестри нарівні з чоловіками 
беруть участь у бойових діях, нада-
ють першу медичну допомогу, ряту-
ють людські життя, а також прово-
дять з бійцями заняття з тактич-
ної медицини, навчають, як правиль-
но накладати турнікети, бандажі, 
спинити кровотечу. Свою роботу 
вони виконують чітко та злагодже-
но, розуміючи, що саме від них часто 
залежить доля поранених. Їх навчили 

стріляти, видали 
зброю, адже війна  
вимагає від медика 
належної медичної 
та бойової підготов-
ки. На жаль, серед  
загиблих є і наші  
ге роїні – медсестри.

Не менш напруже-
на сьогодні робота  
в медсестер у тилу. 
Особливо в населе-
них пунктах, що зазнають обстрі-
лів та бомбардувань. Вони надають 
медичну допомогу пораненим ци-
вільним, приймають пологи у бом-
босховищах, на станціях метро та 
надають інші медичні послуги  
у складних умовах. 

Часто в надзвичайних умовах 
медсестрам доводиться самим ста-
вати лікарями, бо фахівців ката-
строфічно бракує. В умовах війни 
Україна потребує підтримки у сфері 
медицини, зокрема від закордонних 
партнерів. Тому Міністерство охо-
рони здоров’я запросило іноземних 

медиків допомагати Україні на фрон-
ті й у тилу.

Реєстраційну форму на сайті ві-
домства станом на 1 квітня уже за-
повнили понад 500 іноземних лікарів. 
«Це лікарі, медсестри та парамедики 
з країн Європейського Союзу, Великої 
Британії, Швейцарії, Туреччини, Азер-
байджану, Ізраїлю, США, Канади,  
Австралії, Нової Зеландії, Південної 
Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та ін-
ших країн, які виявили бажання приїха-
ти до України та разом з українськи-
ми лікарями допомагати потер пі-
лим», – повідомляють у міністерстві.

Фото із сайту Командування Медичних сил  ЗСУ
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Соціальний захист

Друзі, пам’ятаєте, в Ільфа і Петрова було: 
«Этим полукреслом мастер Гамбс начинает 

новую партию мебели». Це й моя перша 
спроба, на прохання редакції, «виготовлен-

ня власних цвяхів для труни совєцького підходу» що-
до безпечної праці. Отже, спробую, і, можливо, пер-
ший «цвях» не буде «кривим». 

Папери, папери, папери… Непотрібна бюрокра-
тична макулатура. І з кожним роком їх кількість зро-
стає. А разом із ними збільшується кількість людей, 
які ці папери пишуть, реєструють, зберігають, копію-
ють, надсилають, отримують, візують, «діроколять», 
«степлерять», архівують… 

Тепер ближче до нашої паперової реальності.  
Конституція України гарантує і відправляє нас до 
конкретного закону. Закон України конкретизує, що 
саме гарантує Конституція. Постанова Кабміну роз-
тлумачує, кому саме і за яких умов Закон  гарантує 
те, що вже гарантовано  
Конституц ією.  Порядок 
 (Методичні рекомендації) 
 дотепно пояснює нам, як саме 
застосовувати Постанову, яка 
тлумачить Закон, який конкре-
тизує статтю Конституції… 
Утомилися? А це лише поча-
ток  «будинку, який збудував 
Джек».

На кожному підприємстві 
(щоб увесь цей ланцюг запра-
цював) потрібно видати Наказ, 
який зобов’язує нас розробити 
Положення, яке передбачає 
існування Інструкції, яку не-
обхідно закріпити Протоко-
лом засідання… Продовжува-
ти далі не буду. Огидно. Тому 
що це стосується будь-чого, 
зокрема охорони праці. Не  
вірите? Тоді те саме, але те-
пер уже з конкретикою. Наприклад, людина працює  
в умовах шуму,і їй за це надають один день додатко-
вої відпустки. А далі – дивіться цей паперово-законо-
давчий шлях.

1. Конституція України. Стаття 43. «Кожен  
має право на належні, безпечні і здорові умови  
праці...»

2. Закон про відпустки. Стаття 7. «Щорічна до-
даткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими 
умовами праці та її тривалість». 

3. Постанова Кабміну № 1290 «Про затверджен-

ня Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, 

зайнятість працівників в яких дає право на щорічні 

додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важки-

ми умовами праці та за особливий характер праці». 

4. Постанова Кабміну № 442 «Про Порядок про-

ведення атестації робочих місць за умовами праці».

5. Методичні рекомендації № 41 для проведення 

атестації робочих місць за умовами праці. 
Далі – щоб людина отримала той клятий ОДИН 

ДЕНЬ до відпустки, власне і проводять атестацію ро-
бочого місця. Два накази, чотири протоколи, лист 

спостереження, фотографія 
робочого часу, Карта умов 
праці… 

Ні, це ще ми не міряли  
рівень самого шуму! А його 
можуть виміряти тільки ті, хто 
має на це право. Тобто акре-
дитовані лабораторії, з якими 
також потрібно укласти дого-
вір і відповідно створити чис-
ленні, але вже бухгалтерські 
папери. 

Приїхали. Виміряли. Скла-
ли протокол замірів… Утоми-
лися? І люди втомилися. Адже 
все це для того, щоб додати 
працівнику лише ОДИН день 
до відпустки. ОДИН ДЕНЬ!

* * *
Якщо в когось є можли-

вість, донесіть цю «секретну» 

інформацію до Уряду і Верховної Ради! Може, вони 

не знають? Може, у турборежимі потрібно не ухвалю-

вати по 400 НОВИХ законів за одну сесію, а навпа-

ки – скасовувати по 400 СТАРИХ? 

Прошу слова

Цифровізація & паперізація?
Ще одна думка на користь того, що підприємствам  
варто витрачати свої ресурси на створення безпечних 
і нешкідливих умов праці, а не на бюрократичну  
тяганину з метою надання пільг працівникам. 

Костянтин Каріх, 
начальник служби 

охорони праці  
ТОВ «Гуала Кложерс 
Технологія Україна»

 «…стільки було свиней і стільки 
 собак. Воно не те, щоб ці створіння на 
свій спосіб не працювали. Як невпинно 
пояснював Квікун, при догляді і органі-
зуванні хутору було безконечно багато 
праці. Велика частина тієї праці була та-
ка, що її інші тварини-невігласи не в силі 
були б збагнути. Наприклад,  Квікун роз-
казував їм, що свині посвячували багато 
виснажного труду таємничим речам, що 
називались «акти»,  «звіти», «протоколи», 
«меморандуми». Це все були великі 
клапті паперу, що їх треба було густо 
вкрити письмом, а як тільки вони були 
вже вкриті, їх вкидали у піч і палили». 

Джордж Орвелл «Скотоферма 
(Ферма тварин)», 

1944 рік
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В
асиль Боцковка після за-
кінчення Нововолинсько-
го професійно-технічного 
училища № 1 влаштував-

ся працювати електрослюсарем 
підземним на ВП «Шахта №  1 
«Ново воволинська» ДП «Волинь-
вугілля». Пізніше у зв’язку з лікві-
дацією підприємства перевівся на 

ВП «Шахта № 9 «Нововолинська» 
ДП «Волиньвугілля», яке згодом 
було реорганізоване в ДП «Шахта 
№ 9 «Нововолинська».

Під час практики Василь ста-
рався набути якомога більше вмінь 
і навичок. Його наставник, елект-
рослюсар підземний 5-го розряду 
Михайло Денисюк ділився знання-
ми з допитливим студентом. 
 Шахтарі між собою говорили, що 
«високовольтники» (так називали 
електрослюсарів підземних 5-го 
розряду) є елітою на шахті. Якщо 
десь є несправності, з якими не мо-
жуть упоратися, то «високо-

вольтник» прийде 
та все полагодить.

Зарекоменду-
вав себе Василь 
як відповідальний 
сумлінний праців-
ник. Керівники до-
вірили молодому 
працівнику вико-
нання обов’язків 
головного енерге-
тика на «Шахті 
№  9 «Нововолин-
ська». На превели-

кий жаль, після отриманої виробни-
чої травми в 2021 році він більше 
не може працювати в шахті.

РОБОЧІ БУДНІ

Служба головного енергетика 
контролювала справність елект-
ромеханічного обладнання. 
Електроапаратуру зазвичай лаго-
дять на поверхні. Якщо, наприклад, 
шахтарі переїжджають на іншу ділян-
ку, заряджають нову лаву, то підклю-
чення підстанції, монтаж високо-
вольтної лінії, подача напруги – це 
все робота електрослюсарів.

Іноді траплялося так, що перша 
зміна закінчувалася о 13-й годині, 
а о 12.45 повідомляли про поломку 
в шахті. У такому разі працівники 
не чекали другої зміни, а спуска-
лися в шахту й були там до закін-
чення ремонту. Бувало, що працю-
вали три зміни поспіль. Звичайно, 
чергові електрослюсарі, які прихо-
дили на наступні зміни, також  
допомагали. 

Василь розповідає: «Я із захоп-
ленням згадую роботу в енергетич-
ній службі. Це як елітні бійці на 

ІЗ ШАХТИ В ТЕРОБОРОНУ…

Шахтар Василь Боцковка 
внаслідок виробничої травми 

став інвалідом 2-ї групи. 
Повернувшись після 

лікарняного, одержав 
«подяку» за працю від 

підприємства – наказ про 
своє звільнення за прогул. 

Звернувся до суду, щоб 
визнати такий наказ 

протиправним. Однак війна 
внесла корективи. І чоловік 

вступив до лав територіальної 
оборони.

Зінаїда 
Якименко, 

власкор

Василь Боцковка (перший зліва) з колегами
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фронті. Ти відчуваєш відповідаль-
ність за свою роботу і водночас 
працюєш із великим задоволен-
ням. На жаль, не завжди з нашим 
застарілим обладнанням можна 
було запобігти несправності, але 
ми намагалися це робити. У нас на-
віть жартували – «якщо високо-
вольтник спить, це означає, що на 
шахті все працює».

2012 року, коли Василь прийшов 
на шахту, йому, як і іншим шахта-
рям, видали спецодяг, спецвзуття, 
каски, рукавиці тощо. На шахті 
 часто проводили перевірки, тому 
забезпечувати працівників ЗІЗ 
 намагалися відповідно до вимог, 
передбачених чинним законодав-
ством. Пізніше почалися складніші 
часи. Навіть гумові рукавиці та 
спецодяг шахтарям часом доводи-
лося купувати власним коштом. 

Шахта – це підприємство, ді-
яльність якого передбачає вико-
нання робіт з підвищеною небез-
пекою, там є потреба у професій-
ному доборі. В енергетичній службі 
безпека понад усе, адже це робота 
з  електричним струмом. Але були 
моменти, коли правилами ОП нехту-
вали. Коли, наприклад, відключали 
підстанцію, то гумові рукавиці під час 
виконання робіт не завжди вдягали. 

На шахті проводили навчання 
з ОП, керівники затверджували на-
вчальні програми. Навчання пе-
редбачало ознайомлення праців-
ників підприємства зі специфікою 
та умовами праці на шахті й на ро-
бочому місці, правилами поведінки 
в особливо небезпечних підземних 
умовах і спеціальними заходами 
з ОП, що впроваджуються на шахті. 

Усі працівники вивчали сигнали 
аварійного повідомлення, правила 
поведінки під час аварій і план лік-
відації аварій на своєму робочому 
місці, розташування запасних ви-
ходів, місця, де містяться засоби 
протиаварійного захисту, засоби 
саморятування, і вчилися ними  
користуватися. 

Працівників ознайомлювали  
з особливостями гірничотехнічних  

і виробничих умов шахти. Підземні 
працівники проходили тренування 
у «димній камері», щоб набути на-
вичок включення і дихання в само-
рятівникові. Вступний інструктаж 
проводив інженер з ОП. 

Зі слів шахтаря, інженер з ОП 
на «Шахті №  9 «Нововолинська» 
був скрупульозний у питаннях без-
пеки і не забував нагадувати про 
неї працівникам. Він постійно кон-
тролював дотримання норм ОП. 
Якщо бачив порушення, підходив 
до працівника, десять разів повто-
рював, нагадував, розказував, по-
казував, чому так важливо дотри-
муватися норм. Також він стежив 
за своєчасним проведенням ін-
структажів на робочому місці на-
чальниками дільниць.

ТРАВМА ПОЗБАВИЛА 
МОЖЛИВОСТІ 
ПРАЦЮВАТИ В ШАХТІ

Обставини 
нещасного випадку

Це трапилося 3 липня 2021 
року. Василеві зателефонував 
в. о. головного інженера й повідо-
мив про поломку насоса АКО на 
одному крилі шахти, у зв’язку 
з чим потрібно було організувати 
ремонтні роботи.  О 13.30 разом із 
бригадою електрослюсарів пра-
цівник спустився в шахту. Ідучи 
виробкою між рейками, чоловік 
послизнувся і впав. У результаті 
дістав травми голови та спини  
й навіть на деякий час втратив 
свідомість.

 Один з колег-електрослюсарів 
допоміг Василеві дістатися до виїз-
ду на-гора. Потрібно було пройти 
близько 300 м. Доводилося відпо-
чивати, до того ж дорогою потер-
пілий втрачав рівновагу. 

У медпункті працівникові на-
дали домедичну допомогу, після 
чого реанімаційно-протишокова 
група Львівсько-Волинського воє-
нізованого гірничорятувального 
загону доправила його до лікарні. 

Нещасний випадок стався 
в ходку Кречівського конвеєрного 
схилу. Це підземна виробка,  
що розташована на позначці 
 162,9–193,6 м з нахилом 3 градуси, 
тупикова частина якої затоплена. 
У виробці виконували тільки робо-
ти з відкачування води. 

Підошва виробки була мокра, 
а по боках висипана порода з по-
крівлі. На підошві прокладено одно-
шляхову рейкову колію, тому прохід 
був можливий тільки між рейками, 
де тече вода. Звісно, під час перемі-
щення працівників там було слизько. 

Розслідування нещасного ви-
падку комісія провела протягом 
дев’яти календарних днів. Розгля-
нувши обставини, вивчивши 
проєктно- технологічну документа-
цію, взявши до уваги медичний ви-
сновок, пояснення потерпілого та 
свідків, комісія визнала нещас-
ний випадок пов’язаним з вироб-
ництвом. 

Основною причиною настан-
ня нещасного випадку комісія 
назвала порушення потерпілим 
трудової та виробничої дисциплі-
ни, невиконання посадових 
обов’язків. В акті зазначили, що 
він не виконав вимоги ст. 14 Зако-

ну України «Про охорону праці».
Василь був не зовсім згодний 

з  такою позицією комісії, але під 
час перебування в лікарні йому бу-
ло не до встановлення істини. Хоча 
переміщення шахтою становить 
ризик, бо через наявність води 
поверхня стає слизькою.

Соціальний захист
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Лікування тривало понад три 
 місяці. Згідно з висновком МСЕК 
чоловікові встановили інвалідність 
2-ї групи (трудове каліцтво). Тепер 
доводиться періодично лікуватися. 
Тому для Василя не так уже й сут-
тєво, що на нього покладено відпо-
відальність за те, що сталося.

ПРОЦЕС ЗВІЛЬНЕННЯ 
ЗАТЯГНУВСЯ

Із лікарні В. Боцковку виписали 
21 жовтня 2021 року. Звісно, для 
чоловіка з його станом здоров’я та 
2-ю групою інвалідності на шахті 
фактично немає роботи. Його мог-
ли б звільнити у зв’язку з невідпо-
відністю стану здоров’я. Однак, як 
і на багатьох підприємствах по всій 
Україні, на «Шахті № 9 «Нововолин-
ська» відбуваються постійні затрим-
ки з виплатою заробітної плати. 
Тобто роботодавець порушує тру-
довий і колективний договори, 
що дає змогу працівникові пода-
ти заяву про звільнення на 
 підставі частини 3 ст.  38 КЗпП 

України і одержа-
ти вихідну допомо-
гу в розмірі тримі-
сячного середньо-
го заробітку. 

У разі звільнен-
ня за станом здо-
ров’я розмір такої 
вихідної допомоги 
становить лише 
один середньомі-
сячний заробіток. 
Тому Василь подав 
заяву про звіль-
нення за власним 
бажанням у зв’яз-
ку з невиконан-
ням роботодавцем 
трудового та колективного дого-
вору. На підставі п. 3 ст. 38 КЗпП 
цього ж дня роботодавець мусив 
видати наказ про звільнення, трудо-
ву книжку та провести розрахунок. 
Нині, до речі, дуже багато шахтарів 
звільняються саме з цієї підстави. 

Однак працівник не очікував, 
що з якихось причин його заяву не 
буде задоволено, адже наявний 

факт порушення роботодавцем 
трудового договору, що пов’яза-
но із несвоєчасною виплатою 
заробітної плати. Крім того, йому 
не видали трудову книжку, не ви-
платили вихідну допомогу та не ви-
дали наказ про звільнення, пояс-
нюючи це тим, що він як в. о. го-
ловного енергетика зобов’язаний 
передати матеріальні цінності. 

Шахтарі після зміни

 

Відповідно до пп. 4 частини 11 ст. 40 Кодек-
су законів про працю України (далі – КЗпП) 
трудовий договір, укладений на невизначе-

ний строк, може бути розірваний у разі прогулу 
(зокрема відсутності на роботі більше ніж три 
 години протягом робочого дня) без поважних 
причин. 

Відсутність працівника на роботі без поважних 
причин (прогул) за своєю природою є грубим пору-
шенням трудової дисципліни і, як наслідок, тягне 
накладення одного з видів дисциплінарного стяг-
нення – догани або звільнення, з дотриманням пра-
вил, установлених статтями 147–149 КЗпП.

Процедура звільнення за прогул має враховува-
ти не лише загальні правила та порядок звільнення 
працівників (частина перша ст. 47, ст. 116 КЗпП), 

але й правила та порядок звіль-
нення працівників з ініціативи ро-
ботодавця (частина третя ст. 40 
КЗпП), а також строки застосу-
вання, правила та порядок на-
кладання, оголошення дисциплінарних стягнень 
(статті 147, 148, 149 КЗпП), а саме:
•  звільнити працівника за прогул має право тільки 

орган, якому надано право приймати цього пра-
цівника на роботу; 

•  під час воєнного стану згода профспілки не по-
трібна;

•  звільнити працівника за прогул можна безпосе-
редньо за виявленням проступку, але не пізніше 
одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи 
часу звільнення працівника від роботи у зв’язку 
з тимчасовою непрацездатністю або перебуван-
ня його у відпустці.

Роботодавець має вжити заходів для з’ясуван-
ня причин відсутності працівника на роботі. 
Насамперед слід зателефонувати працівнику за 

Олена Коновалова,
заступник директора  
департаменту з питань праці 
Держпраці України

«« КОМЕНТАР
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номерами телефонів, зазначеними в його особо-
вій картці. Якщо причини відсутності працівника не 
з’ясовано або з’ясовано, але виникають сумніви 
щодо правдивості пояснень працівника, слід ужити 
додаткових заходів щодо з'ясування поважності 
причин відсутності та документального оформлен-
ня доказів відсутності.

Насамперед безпосередній керівник відсутнього 
працівника повинен написати доповідну записку на 
ім’я керівника підприємства з викладенням усіх 
 обставин.

Самого виявлення відсутності працівника на ро-
боті недостатньо для його звільнення за прогул. Та-
кий факт має бути в належний спосіб зафіксованим 
та доведено, що немає поважних причин для відсут-
ності працівника.

Відсутність працівника на роботі може бути за-
фіксовано актом про відсутність працівника на ро-
боті, підписаним комісією, що складається не мен-
ше ніж із трьох осіб. Роботодавець зобов’язаний 
зажадати пояснення від працівника про причини 
його відсутності на роботі в конкретні дні.

Звільнення працівника за прогул без отримання 
від нього письмових пояснень або складання акта 
про відмову надати такі пояснення за відсутності 
зв’язку із працівником або відсутності у працівника 
можливості надання пояснень є неправомірним 
(ст. 149 КЗпП).

Якщо працівник – матеріально відповідальна 
особа на підприємстві, то претензії роботодавця 
стосовно наявності нестачі матеріальних цінностей, 
ввірених працівнику, не є підставою для того, щоб 
не звільняти працівника у строки, про які просить 
працівник, якщо це передбачено чинним законо-
давством. 

У разі наявності суперечностей щодо відшкоду-
вання підприємству чи невідшкодування матеріаль-
ної шкоди роботодавець зобов’язаний звільнити 
працівника з дотриманням вимог чинного законо-
давства. Після звільнення розпочинати процедуру 
щодо повернення матеріальних цінностей чи від-
шкодування працівником заподіяної підприємству 
матеріальної шкоди, якщо в роботодавця є підстави 
для такого стягнення.

Але в цій ситуації, коли потерпі-
лого не було більше ніж три місяці 
на роботі, чи міг він фактично ве-
сти облік і контроль матеріальних 
цінностей? На період його відсутно-
сті керівник мав би призначити ви-
конувача обов’язків головного 
енергетика. Крім того, головний 
енергетик не несе повної матері-
альної відповідальності згідно 
з чинним законодавством України. 

А вже в листопаді Василь отри-
мав повідомлення та копію наказу 

про його звільнення… за прогул. 
Він звернувся до управління Держ-
праці у Волинській області. Фахівці 
управління провели позапланову 
перевірку на шахті, виявили пору-
шення і внесли директору припис, 
яким зобов’язали усунути виявлені 
порушення. У зв’язку з порушен-
ням трудових прав працівник 
звернувся до суду з вимогою 
скасувати наказ про його звіль-
нення за прогул і змінити форму-
лювання підстави звільнення – 

звільнення за 
власним бажан-
ням у зв’язку  
з невиконанням 
роботодавцем тру-
дового договору. 

Сподіваюсь, що 
суд прийме закон-
не та обґрунтоване 
рішення у справі. 
Однак про справу 
(предмет і підстави 
позову) до її завер-
шення чоловік роз-
повідати не бажає 

та висловлює сподівання в процесі 
досягнути мирової угоди з керівни-
ком. У грудні 2021 р. підприєм-
ство здійснило розрахунок із Ва-
силем, але формулювання під-
стави звільнення добровільно не 
змінює.

* * *
Відразу після початку вторгнен-

ня в Україну російських агресорів 

Василь Боцковка записався в те-

риторіальну оборону. У чоловіка 

є  дружина і дві доньки, тому най-

більше його бажання – щоб їм не 

довелося стати біженцями в чужій 

країні, щоб діти не чули вибухів 

бомб і в них було безтурботне мир-

не дитинство. Вважає, що добро-

вольчі формування територіальної 

громади сприяють готовності гро-

мадян України до національного 

спротиву, підвищують обороно-

здатність держави. Незважаючи на 

стан здоров’я, Василь готовий за-

хищати свою Батьківщину. 

Фото надала авторка
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По горизонталі: 4. Форма відшкодування збитків 
окремим особам чи установам, майно яких зазна-
ло пошкодження від стихійного лиха або нещасно-
го випадку, і матеріального забезпечення грома-
дян у разі втрати ними працездатності, смерті го-
дувальника та в інших випадках. 7. Загальна назва 
для потужних атмосферних явищ: дуже сильний 
вітер, ураган тощо. 9. Примусова подача повітря 
в поживне середовище, що містить мікроорганіз-
ми. 10. Довга глибока канава, розмита водою або 
викопана в землі. 11. Задушливий газ, який утво-
рюється під час неповного згоряння вугілля, дров 
тощо. 12. Червоно-жовта фарба рослинного похо-
дження, яку використовують переважно для фар-
бування вовни, волосся, нігтів. 13. Отвір, звичайно 
із заслонкою, для проникнення вниз, у середину 
чого-небудь. 14. Суміш дрібних твердих часток  
(сажі, попелу тощо) і газоподібних продуктів, які 
виділяються у повітря під час згоряння чого- 
небудь. 15. Загальний тяжкий розлад життєво важ-
ливих функцій організму, викликаний порушенням 
нервово-рефлекторної діяльності внаслідок фізич-
ної чи психічної травми. 19. Апарат (машина, при-
лад), що виконує роботу за допомогою особливого механізму без участі людини. 20. Заглиблення, слід від удару або 
тиснення. 22. Процес, під час якого працівники створюють матеріальні блага, потрібні для суспільства.

По вертикалі: 1. Фільтр, яким очищають від піщинок викачувану із глибини насосом нафту. 2. Коливання  часток  навко-
лишнього  матеріального середовища,  які  сприймаються  органами  слуху  людини  як сторонні сигнали. 3. Людина, яка 
частково або повністю втратила працездатність унаслідок поранення, хвороби, каліцтва чи старості. 5. Виконання пра-
цівником іншої оплачуваної роботи за трудовим договором у вільний від основної роботи час у тій самій організації/
фізичної особи. 6. «Аварійне …» – термінова зупинка обладнання для запобігання або зведення до мінімуму небезпеку 
від його роботи. 8. Хімічний елемент, кристалічна речовина від темно-сірого до темно-фіолетового кольору, яку видобу-
вають переважно з морських водоростей, а також розчин цієї речовини у спирті для медичних потреб. 9. Офіційний 
документ, протокол, запис про який-небудь факт. 14. Верхній легкий непромокальний одяг, що захищає від дощу.  
16. Осадок диму, сажа. 17. Пристрій із металевого листа, збитих дощок тощо для захисту від когось, чогось або для від-
городження, затримки чогось. 18. Місце скріплення зварюванням, клепанням окремих деталей конструкцій, споруд 
тощо. 21. Нижня частина або нижня стінка якого-небудь предмета.

Кросворд «ОХОРОНА ПРАЦІ»
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Склав Василь Вербецький

По горизонталі: 5. Спеціалізація. 7. Бонус. 9. Лінощі.  
10. Премія. 11. Марка. 14. Концерн. 15. Станція.  
19. Ребро. 21. Вимога. 22. Прорив. 23. Фірма.  
24. Адміністрація.
По вертикалі: 1. Список. 2. Саботаж. 3. Літучка. 4. Біз-
нес. 6. Підсобник. 8. Відхідник. 12. Фен. 13. Жар. 
16. Ревізія. 17. Грамота. 18. Порада. 20. Досвід.

Відповіді на кросворд «ОХОРОНА ПРАЦІ», 
опублікований у журналі № 2/2022 на с. 54

Розгадайте кросворд та візьміть 
участь у розіграші ПОДАРУНКА

Відповіді на кросворд надсилайте 
до 10 травня 2022 року на 

dnopop@gmail.com 
або mail@ohoronapraci.kiev.ua 

Viber або TELEGRAM за телефонами: 
(097) 102-27-10 або (066) 354-33-53

Докладніше за телефоном
(044) 333-73-93 (багатоканальний)
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Анатолій Алексєєв. Правила, які рятують життя.
За допомогою безумовного виконання цих правил кожен працівник може знизити  
травматизм зі смертельним наслідком.

Сергій Колесник. Довіряй, але контролюй.
Досвід компанії «Кернел» щодо організації 3-ступеневого оперативного контролю  
стану охорони праці.

Катерина Скрипник, Олександр Нефедьєв. Майбутнє – сьогодні.
Огляд ринку цифрових інструментів для підвищення безпеки у будівельній галузі.

Олександр Фандєєв. За покликом серця.
Молодіжній громадській організації Пласт Львів 12 квітня виповнилося 110 років.  
З перших днів війни вона долучилася до захисту нашої країни.

Ескендер Ізетов. Електрогосподарство по-господарськи.
Електробезпека медзакладів, де експлуатують електротехнічні пристрої  
без електроустановок. 

Сергій Колесник. Без вибухів твердопаливних котлів не обійшлося.
Безпека експлуатації твердопаливних котлів.
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Інформацію взято з офіційних джерел,  
зокрема із сайтів Верховної Ради, Кабінету  
Міністрів та офіційних сайтів відповідних  
центральних органів виконавчої влади.

Закон України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів  
суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії  
воєнного стану або стану війни»

Закон передбачає звільнення від адміністративної та кримінальної відповідальності та заборону на 
проведення будь-яких перевірок уповноважених органів фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, 
юридичних осіб за неподання облікових, фінансових, бухгалтерських, розрахункових, аудиторських 
 звітів і будь-яких інших документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодав-
ства в документальній або електронній формі, у період дії воєнного стану або стану війни, а також протя-
гом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Юридичні особи, які не мають фізич-
ної можливості протягом строку, визначеного цим Законом, подати звітність у зв’язку з безпосередніми 
наслідками їх участі у бойових діях, подають звітність протягом одного місяця із дня закінчення наслідків, 
які унеможливлю вали їх подання. Закон не поширюється на податкові правовідносини.

Закон України від 03.03.2022 № 2118-IX «Про внесення змін  
до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо особливостей оподаткування та подання  
звітності у період дії воєнного стану»

Законом внесено зміни до п. 69 Податкового кодексу України, де на період до припинення або ска-
сування воєнного стану на території України визначено особливості справляння податків і зборів.  
Зміни передбачають скасування податкових перевірок і зупинення розпочатих перевірок. Операції з до-
бровільної передачі або відчуження коштів, товарів, надання послуг на користь Збройних Сил України 
та підрозділів територіальної оборони без попереднього або наступного відшкодування їх вартості не 
вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування. Продовжено дію ліцензій, по яких до при-
пинення або скасування воєнного стану на території України не сплачено черговий платіж за ліцензію  
та/або закін чився термін дії ліцензії на право:

 виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах;

 виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та місць виробництва, зберігання, 
оптової та роздрібної торгівлі пальним.
Розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України доповнено п. 38: «На пе-

ріод дії воєнного стану в Україні залучення позик від іноземних держав, іноземних фінансових установ  

ВЕРХОВНА РАДА
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і міжнародних фінансових організацій на підставі міжнародних договорів України, а також внесення змін 
до відповідних укладених міжнародних договорів України здійснюється Міністром фінансів України за 
рішенням Кабінету Міністрів України. Зазначені міжнародні договори України можуть включати, зокре-
ма, положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо таких зобов’я-
зань та не потребують ратифікації Верховною Радою України». Введено обмеження щодо застосування  
в умовах воєнного стану 8 статей Бюджетного кодексу України. В умовах воєнного стану функції місце-
вих органів влади (зокрема, у частині бюджетних повноважень) можуть здійснювати військово-цивільні 
адміністрації в разі їх утворення відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Внесено зміни до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, а саме 
доповнено: «Тимчасово, на період дії воєнного стану, звільняються від оподаткування ввізним митом  
соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби та медичні вироби, на які Кабінетом Міністрів 
України встановлено фіксовані ціни у розумінні Закону України «Про ціни та ціноутворення».

Також внесено зміни до статті 15 «Прикінцеві положення» Закону України «Про гуманітарну допо- 
могу», де зазначено, що на період дії воєнного стану Кабінет Міністрів України має право визнавати  
окремі категорії товарів гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів  
гуманітарною допомогою в кожному конкретному випадку.

Кабінет Міністрів України зобов’язано затвердити перелік соціально значущих продуктів харчування, 
лікарських засобів та медичних виробів із встановленням фіксованих цін та перелік окремих категорій 
товарів, у тому числі підакцизних, які визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури 
визнання таких товарів гуманітарною допомогою в кожному конкретному випадку.

Закон України від 03.03.2022 № 2108-ІХ «Про внесення змін  
до деяких законодавчих актів щодо встановлення кримінальної  
відповідальності за колабораційну діяльність» 

Статтю 111 Кримінального кодексу України доповнено статтею 111-1 «Колабораційна діяльність», де  
визначено вісім обставин притягнення до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.  
Зокрема, публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти держави, вста-
новлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики до підтримки 
рішень та дій держави-агресора, невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово 
окуповані території – караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяль-
ністю на строк від 10 до 15 років. 

Крім того, здійснення громадянином України пропаганди в навчальних закладах з метою сприяння  
здійсненню збройної агресії проти Української держави, встановленню та утвердженню тимчасової окупації 
територій України, а також дії, спрямовані на впровадження освітніх стандартів держави-агресора, кара-
ються виправними роботами строком до двох років або арештом до шести місяців, або позбавленням волі  
на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк від 10 до 15 років.

Закон України від 03.03.2022 № 2114-IX «Про забезпечення участі 
цивільних осіб у захисті України»

П’ять статей Закону визначають умови участі громадян України, а також іноземців та осіб без громадян-
ства, які на законних підставах перебувають на території України, у відсічі та стримуванні збройної агресії 
Російської Федерації та/або інших держав. Дія Закону поширюється на всіх осіб, які отримали вогнепаль-
ну зброю і боєприпаси до неї у  встановленому порядку, та застосовується протягом дії воєнного стану  
і 10 днів після його припинення або скасування.

Закон України від 03.03.2022 № 2117-IX «Про внесення змін  
до Кримінального кодексу України щодо посилення  
відповідальності за мародерство»
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В умовах воєнного стану крадіжка карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років (частина 4  
статті 185); грабіж – від 7 до 10 років (частина 4 статті 186); розбій – від 8 до 15 років із конфіскацією майна 
(частина 4 статті 187); вимагання – від 7 до 12 років з конфіскацією майна (частина 4 статті 189); привлас-
нення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – від 5 до 8 років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років (части - 
на 4 статті 191); викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), – 
від 5 до 10 років (стаття 432 Кримінального кодексу України).

Закон України від 15.03.2022 № 2120-IX «Про внесення змін  
до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо дії норм на період дії воєнного стану»

Фактичні перевірки можуть проводитися стосовно забезпечення можливості розраховуватися карткою.
Зупиняється перебіг усіх строків, контроль за дотриманням яких покладається на Державну податкову 

службу на час воєнного стану.
Пеня не нараховуватиметься за порушення, які виникли внаслідок форс-мажорів під час воєнного стану.
Благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які проживають на території бойових дій, 

не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Також не оподатковується ПДФО вся нецільова 
благодійна допомога, яка надається особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) за ввезення в Україну і постачання  
в Україні ЗІЗ також надається, якщо ця продукція надається для потреб добровольчих формувань терито-
ріальних громад.

Не сплачується ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони.
Встановлення 0 ставки акцизу та 7% ПДВ на пальне.
На час воєнного стану надання електронних сервісів та приймання електронних документів від плат ників 

податків здійснюються в робочі дні з 8-ї до 18-ї години.
Санкції за порушення закону про РРО не застосовуються до завершення воєнного стану. З 1 березня до 

припинення воєнного стану ФОП 1–3-ї груп не сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе.
Чиновникам встановлюється обмеження по заробітній платі на час воєнного стану в розмірі до 10 міні-

мальних заробітних плат, крім тих, які безпосередньо задіяні в заходах, необхідних для оборони України.
Зміни стосуються реалізації пального на період дії правового режиму воєнного стану на митній тери-

торії України: не вважається реалізацією пального примусове відчуження або вилучення такого пально-
го, фізична передача пального (у тому числі як гуманітарної допомоги) для потреб забезпечення оборони  
держави, органам місцевого самоврядування, також не виникає податкове зобов’язання щодо втраче-
ного підакцизного товару (продукції). Крім того, зміни стосуються використання окремих вимог Кодексу  
в умовах воєнного стану, а саме: проведення фактичної перевірки платника податків (особи); призупинен-
ня перебігу строків давності, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; невід-
шкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів; 
ненарахування пені внаслідок вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою або заборгованості; невклю-
чення до оподатковуваного доходу платника податку суми благодійної допомоги на користь учасників  
бойових дій, фізичних та юридичних осіб на території проведення бойових дій; звільнення від оподатку-
вання операції з безкоштовної передачі товарів оборонного призначення. 

Також внесено зміни у зв’язку із введенням воєнного стану до справляння: податку на доходи фізичних 
осіб, податку на додатну вартість, податку на прибуток підприємства; акцизного податку та екологічного 
податку; єдиного податку та фіксованого податку та інших перехідних положень.

Закон України від 15.03.2022 № 2121-IX «Про внесення змін  
до деяких законів України щодо уточнення норм,  
що регулюють питання визначення категорій осіб,  
які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих  
Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних  
гарантій»
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Розширено коло осіб, віднесених до учасників бойових дій та до осіб з інвалідністю внаслідок війни, 

їх доповнено:

 добровольцями Сил територіальної оборони Збройних Сил України;
 особами, які увійшли до складу добровольчого формування територіальної громади, та особами, які  

увійшли до складу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону від-
повідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»;

 особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки 
населення та інтересів держави, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.
Конкретизовано статус членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць Украї-

ни, що дає можливість користуватися пільгами. 

Закон України від 15.03.2022 № 2122-IX «Про внесення змін  
до деяких законів України щодо звільнення від військової служби 
осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за особами  
з інвалідністю і хворими дітьми»

Зміни конкретизують умови відстрочки (звільнення) призовників і військовослужбовців, які мають 
членів сім’ї з інвалідністю та хворих дітей, від призову (мобілізації) на строкову військову службу в умовах 
мирного, особливого та воєнного стану.

Зокрема, від військової служби (строкової, під час особливого періоду та мобілізації) звільняються:  
окремі категорії військовозобов’язаних із числа осіб з інвалідністю; військовозобов’язані, які доглядають 
за особами з інвалідністю та недієздатними; військовозобов’язані, які утримують дітей з інвалідністю, дітей, 
хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі пси-
хічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступе-
ня, дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, 
що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я  
в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.

Закон України від 15.03.2022 № 2124-IX «Про внесення змін  
до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну 
протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет  
в умовах дії воєнного стану»

Зміни стосуються введення поняття «бойовий імунітет» – звільнення військового командування, вій-
ськовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, працівників право-
охоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України, осіб, визначених 
Законом України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», від відповідальності, у тому 
числі кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки  
застосування збройної та іншої сили під час відсічі та стримування збройної агресії проти України або 
ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, виконання інших завдань з оборони України із застосу-
ванням будь-яких видів зброї (озброєння), настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо 
було передбачити при плануванні та виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим 
ризиком, крім випадків порушення законів та звичаїв війни або застосування збройної сили, визначених 
міжнародними догово рами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закон України від 15.03.2022 № 2126-IX «Про внесення змін  
до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах  
воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану»
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До повноважень військово-цивільної адміністрації віднесено забезпечення в умовах воєнного 
 стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану реалізації державних гарантій, визначених  
законами України. Розроблено заходи для забезпечення державних гарантій та створення безпечно-

го освітнього середовища в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану:

 закладам освіти, установам освіти, науковим установам – їх засновникам;
 органам виконавчої влади, органам військового командування, військовим, військово-цивільним  

адміністраціям та органам місцевого самоврядування – їх представникам, посадовим особам (керівни-
ки, голови, начальники), органам управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;

 громадським об’єднанням, благодійним організаціям і фізичним особам, які здійснюють благодійну 
(волонтерську) діяльність.
Здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які  

в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевос-
тях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання 
(перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) 
на час особливого періоду гарантується:

 організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш без-
печною для його учасників;

 збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, перед-
бачених законом;

 місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).

Закон України від 15.03.2022 № 2132-IX «Про внесення змін  
до деяких законодавчих актів України щодо діяльності  
у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії  
воєнного стану і у відбудовний період»

 
Зміни стосуються розроблення заходів відбудовного періоду після закінчення воєнних дій. Зокрема, 

визначено додаткові завдання єдиної державної системи цивільного захисту у відбудовний період:

 проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;
 ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ура-

ження;
 вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення  

населення;
 визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, 

маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій;
 залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної 

допомоги.

Закон України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану»

Закон набув чинності із 24.03.2022. Закон діє виключно в період воєнного стану та визначає особли-
вості трудових відносини між працівниками та юридичними (фізичними) особами в період дії воєнного 
стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». На період дії во-
єнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачені  
статтями 43, 44 Конституції України, а також не застосовуються вимоги ч.  1, 2 статті 54; ч.  3 статті 32;  
ч. 1 статті 65; ч. 3, 4, 5 статей 67, 53, 71, 72, 73 Конституції України. 

Конкретизовано особливості деяких вимог Кодексу законів про працю України в період воєнного стану,  
а саме: укладення та розірвання трудових договорів; переведення на іншу роботу та зміни істотних умов 
праці; зміни тривалості робочого тижня та часу відпочинку; роботи жінок та роботи в нічний час; опла-
ти праці; надання відпусток; призупинення дії положень трудового (колективного) договору; діяльності 
профспілок; організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів.
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Зокрема, Законом змінено:
 порядок оформлення працівника на роботу:

–  можна приймати на роботу без укладення письмового трудового договору (далі – ТД) та з випробу-
вальним строком без обмеження кола працівників;

–  можна укласти строковий ТД з новими працівниками під час фактичної відсутності працівника;
 порядок переведення та зміни істотних умов праці:

–  розірвання ТД може відбуватися без згоди працівника та без письмового попередження за два місяці;
–  працівник має право за один день звільнитися за власним бажанням або угодою сторін;
–  роботодавець може звільнити працівника під час лікарняного або відпустки;
–  працівник може бути переведений на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його  

згоди (за виключенням переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії, та 
якщо робота протипоказана за станом здоров’я), але з оплатою праці не нижчою, ніж середній заро-
біток за попередньою роботою;

 порядок обліку робочого часу, графік роботи та відпочинку:

–  роботодавець може збільшити тривалість робочого часу до 60 годин на тиждень; 
–  роботодавець в односторонньому порядку може змінити робочий графік, встановити 6-денний  

робочий тиждень, скоротити час відпочинку;
 порядок оплати праці:

–  у разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій строк випла-
ти заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства;

 запроваджено новий інструмент – призупинення дії трудових відносин:

–  коли немає роботи, то немає й оплати;
 порядок надання відпусток:

–  встановлено для всіх однакову тривалість відпусток – 24 календарні дні;
–  роботодавець може відмовити в наданні відпустки, у разі якщо працівник працює на підприємстві,  

що віднесено до критичної інфраструктури.
 діяльність профспілок:

–  роботодавці не зобов’язані відраховувати кошти (внески) первинним профспілковим організаціям.

Закон України від 15.03.2022 № 2138-IX «Про внесення змін  
до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян  
та правовий режим на тимчасово окупованій території України“  
у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України» 

Зміни стосуються визначення правового режиму тимчасово окупованої території в умовах воєнного  
стану (зокрема, адміністративної межі, виборів до місцевих органів влади, прав власності, економічної  
діяльності). Рішення про визнання територій тимчасово окупованими приймається Радою національної  
безпеки і оборони України.

Закон України від 15.03.2022 № 2135-IX «Про внесення змін  
до Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік“» 

Сума видатків Державного бюджету України збільшена з 1.525.930.540,8 тис. грн до 1.593.495.680,8 тис. 
грн, також збільшено граничний обсяг державного боргу на 31.12.2022 у сумі 2.792.890.540,9 тис. грн.

Джерелом кредиту (позики), що залучається до спеціального фонду Державного бюджету України 
на 2022 рік від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій,  
є кредитна підтримка обороноздатності Збройних Сил України Уряду Сполученого Королівства Великої  
Британії та Північної Ірландії в розмірі 1  700  000 фунтів стерлінгів, що будуть використані Міністерством 
оборони України на фінансування бюджетної програми «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт 
озброєння, військової техніки, засобів та обладнання». Крім того, кошти державного дорожнього фонду  
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спря мовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими  
державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Закон України від 24.03.2022 № 2153-IX «Про внесення  
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з внесенням  
змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії  
їх соціального захисту“»

Зміни стосуються поширення дії соціальних гарантій Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» на членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.

Зокрема, ідеться про: 

 переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації 
виробництва і праці;

 безоплатну психологічну допомогу та вторинну правову допомогу;
 призначення дострокової пенсії та набуття статусу непрацездатних членів сім’ї; 
 додаткову відпустку; 
 набуття особливого соціального статусу здобувача освіти; 
 допомогу по тимчасовій непрацездатності (встановлено розмір 100% від середньої заробітної плати (доходу);
 нагородження; 
 набуття громадянства України;
 право позачергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового  

фонду соціального призначення (протягом двох років із дня взяття на соціальний квартирний облік);
 оздоровлення дітей.

На добровольців Сил територіальної оборони поширено дію Закону України «Про реабілітацію осіб  
з інвалідністю в Україні».

Закон України від 24.03.2022 № 2147-IX «Про внесення змін  
до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії   
їх соціального захисту“ щодо запровадження комплексного  
огляду системи соціального захисту ветеранів війни»

Зміни визначають державну політику та систему соціального захисту ветеранів війни, членів сімей  
загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. 

Внесено доповнення до статей 1-1, 1-2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту».

Закон України від 24.03.2022 № 2142-IX «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та інших законодавчих актів України 
щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану»

На період дії воєнного стану до Податкового кодексу України внесено митні та податкові послаблен-

ня для бізнесу, зокрема:

 місцеві органи влади (ради об’єднаних територіальних громад) мають право приймати рішення про 
встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або 
зборів без застосування процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської діяльності» (стаття 12);

 доходи, отримані від продажу платником податку особі, яка має статус податкового агента власної  
сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироб-
лена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою, остаточно оподатковуються 
таким податковим агентом під час їх нарахування (виплати) (стаття 165);

 платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, можуть 
бути суб’єкти господарювання, які здійснюють імпорт товарів (зокрема, автомобілів легкових,  кузовів 
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до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 
10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів); ця категорія платників звільнена від 
оподаткування; реєстрація платником податку на додану вартість цієї категорії платників є призупи-
неною; визначено особливості оподаткування за спрощеною системою оподаткування (підпункти 9.3,  
9.5–9.8, 9.11 пункту 9 підрозділу 8 розділу XХ «Перехідні положення»);

 визначено особливості справляння податків у випадку відсутності у платника податків можливості своє-
часно виконати свій податковий обов’язок (платники податків звільняються протягом шести місяців після 
припинення або скасування воєнного стану в Україні); допускається проведення камеральних перевірок 
податкових декларацій платників єдиного податку четвертої групи; можуть не сплачуватися екологічний 
податок на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих 
збройними формуваннями РФ (підпункт 69.1, підпункт 69.2, підпункт 69.16 пункту 69 підрозділу 10);

 визначено особливості сплати податку за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року на не-
рухоме майно, відмінне від земельної ділянки (стаття 266): може не сплачуватися податок за об’єкти 
житлової нерухомості; звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення 
товарів (зокрема, автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транс-
портних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення 
вантажів); платники податків мають право подавати до контролюючого органу податкову декларацію та 
інші документи в паперовій формі (підпункти 69.22–69.26 пункту 69 підрозділу 10);

 послаблення вимог оподаткування не стосується імпорту товарів, які мають походження з країни,  
визнаної державою-окупантом.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 09.02.2022 № 106 «Про внесення зміни до Порядку 
функціонування електронної системи охорони здоров’я»

Внесено зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого  
постановою КМУ від 25.04.2018 № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я».

Функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я дають змогу здійснювати виконання 
шести функцій, пов’язаних з реабілітацією у сфері охорони здоров’я, у тому числі проведення моніторингу 
та оцінювання якості та результативності надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я.

Постанова від 23.02.2022 № 229 «Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236  
і від 29 червня 2021 р. № 677»

Внесено зміни до постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запрова-
дження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України  
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Продовжено каран-
тин до 31.05.2022. Внесено доповнення до правил самоізоляції, при цьому осіб, які підлягають самоізо-

ляції, розподілено на чотири категорії:

 особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19;
 особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 у легкій  

формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;
 особи з підтвердженим діагнозом COVID-19, виписані із закладу охорони здоров’я, до моменту одужання 

відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 іноземці та особи без громадянства, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну.

Крім того, до п. 414 постанов КМУ від 09.12.2020 № 1236 постановою КМУ від 11.03.2022 № 249 внесено 
зміни, що стосуються визначення середньої вартості 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm та бензинів 
автомобільних GASOLINE 10 ppm.

Внесено зміни до постанови КМУ від 29.06.2021 № 677 «Деякі питання формування та використання сер-
тифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби». Зокрема, 



НА ДОПОМОГ У СПЕЦІАЛІСТ У З ОХОРОНИ ПРАЦІ 11

у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання 
особи від зазначеної хвороби, вказано, що під час формування COVID-сертифіката на підставі вакцинації 
бустерною дозою в позиції «Number in a series of doses as well as the overall number of doses in the series / 
Кількість отриманих, а також кількість доз в серії» додаються слова «(BOOSTER/БУСТЕР)».

Постанова від 03.03.2022 № 194 «Деякі питання бронювання  
військовозобов’язаних в умовах правового режиму 
воєнного стану»

Постановою визначено порядок бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму  
воєнного стану органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, 
установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, 
населення. Органи державної влади, інші державні органи повинні подавати Міністерству економіки 
погоджені Міні стерством оборони Пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних у відповідних 
сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах і організаціях за 
встановленою додатком формою в друкованій формі та/або в електронній формі з відповідним обґрун-
туванням. Визначено умови анулювання відстрочки від призову. Зазначено, що строк дії відстрочки не 
може перевищувати шість місяців.

Постанова від 04.03.2022 № 199 «Питання надання у 2022 році  
застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги  
у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу),  
робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслі-
док проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні»

У постанові йдеться про скорочення деяких видатків, передбачених у загальному фонді державного  
бюджету, зокрема Міністерству розвитку громад та територій за програмою 2761070 «Державний фонд  
регіонального розвитку» – на 5205 млн гривень.

Внесено зміни до постанови КМУ від 09.12.2021 № 1272 «Деякі питання надання допомоги в межах Про-
грами “єПідтримка”». Зокрема, передбачено виплату застрахованим особам одноразової матеріальної до-
помоги з державного бюджету в розмірі 6500,00 грн у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), 
робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнно-
го стану в Україні. Допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору 
(контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, 
та фізичним особам – підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам:

 перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується 
Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС;

 подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну 
звітність за 2021 рік;

 не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.

Постанова від 07.03.2022 № 218 «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2022 р. № 194»

Постанова КМУ від 03.03.2022 № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах  
правового режиму воєнного стану» доповнена окремим пунктом, що стосується бронювання військово-
зобов’язаних водіїв. 

Зокрема, постанова не поширюється на військовозобов’язаних водіїв, які здійснюють переве-
зення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових  
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формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, військовозобов’язаних 
працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну  
роботу залізниці. У додатку наведено форму «Пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних, 
яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час», яку 
підписує керівник органу державної влади.

Постанова від 08.03.2022 № 225 «Деякі питання порядку 
проведення медико-соціальної експертизи на період дії 
воєнного стану на території України»

Установлено, що на період дії воєнного стану на території України та протягом шести місяців після 

його припинення або скасування:

у разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до меди-
ко-соціальної експертної комісії, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності  
заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії;
обласні, міські, міжрайонні та районні медико-соціальні експертні комісії забезпечують проведення ме-
дико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативною комісією незалежно від місця 
реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.
На період дії воєнного стану на території України не застосовується вимога п. 5 Положення про поря-

док, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2009 № 1317:  
«Медико-соціальна експертиза осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, які за станом здоров’я 
не можуть з’явитися на засідання комісії, проводиться за місцем їх проживання, а також у стаціонарних  
відділеннях центрів соціального обслуговування, тимчасового проживання у закладах соціального захисту 
для безпритульних громадян та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, або  
в стаціонарі, де така особа перебуває на лікуванні». Крім того, рішення щодо продовження тимчасової  
непрацездатності за її наявності приймається без направлення на медико-соціальну експертизу лікуючим 
лікарем або лікарсько-консультативною комісією, а направлення лікарем чи лікарсько-консультативною 
комісією на медико-соціальну експертизу здійснюється не пізніше ніж через місяць після припинення або 
скасування воєнного стану. 

Постанова від 11.03.2022 № 261 «Про затвердження Порядку  
та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату  
комунальних послуг, що надаються під час розміщення  
тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану»

Постанова визначає механізм надання компенсації в період воєнного стану місцевим бюджетам на опла-
ту комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної форми власності, у яких розміще-
но тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі, яка надається починаючи з 01.03.2022 та виключно 
після оплати комунальних послуг за попередній період. Під тимчасово переміщеною особою розуміється 
особа, яка внаслідок проведення бойових дій та після введення воєнного стану була змушена залишити 
постійне місце проживання і тимчасово перемістилася в іншу адміністративно-територіальну одиницю  
в межах України. 

Компенсація надається за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для покриття ви-

трат місцевих бюджетів, понесених на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) ко-

мунальної форми власності, у яких розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі, а саме:

 послуги з постачання теплової енергії (або теплової енергії як товарної продукції);
 послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; 
 послуги з поводження з побутовими відходами або вивезення побутових відходів;
 послуги з постачання та розподілу природного газу; 
 послуги з постачання та розподілу електричної енергії; 
 придбання дров, пелет, вугілля, інших видів палива для опалення будівель (приміщень). 

Для отримання компенсації підприємства комунальної власності, у яких розміщено тимчасово пере-
міщених осіб на безоплатній основі, до 20-го числа місяця, наступного за звітним, у якому були отримані  
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комунальні послуги, забезпечують оплату комунальних послуг, а відповідні органи місцевого самоврядуван-
ня не пізніше третього робочого дня після оплати подають до відповідної обласної військової адміністрації 
заяву на отримання компенсації за встановленою формою та підтвердні документи щодо фактичної оплати 
комунальних послуг за попередній звітний місяць.

Обласні військові адміністрації протягом двох робочих днів після отримання заяв скеровують узагаль-
нену інформацію від органів місцевого самоврядування до Мінрегіону для опрацювання питання виділення 
фінансування.

Розпорядження від 11.03.2022 № 212-р «Про забезпечення  
здійснення розрахунків підприємств, установ, організацій  
в умовах воєнного стану»

Для забезпечення розрахунків з населенням та бюджетом в умовах воєнного стану дозволено юридич-
ним особам – боржникам здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти на яких накладено арешт 
органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, виключно на такі цілі:

 виплата заробітної плати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на 
одного працівника юридичної особи – боржника;

 сплата податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Постанова від 12.03.2022 № 264 «Про внесення змін до Правил  
перетинання державного кордону громадянами України»

Визначено умови перетину в умовах воєнного стану державного кордону України особами з інвалід - 
ністю І та ІІ груп та їх супроводу (зокрема, дітей). Перетин державного кордону можливий за наявності  
довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації 
№ 157-1/о) або відповідного посвідчення, яке підтверджує відповідний статус хворого, в якому зазначено 
групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права 
на пенсію чи соціальну допомогу.

Для виїзду дітей за межі України можуть бути сформовані групи дітей із супроводжуючими особами  
з розрахунку один супроводжуючий не більш як на 15 дітей / один супроводжуючий не більш як на чотири 
дитини з інвалідністю.

Постанова від 12.03.2022 № 263 «Деякі питання забезпечення 
функціонування інформаційно-комунікаційних систем,  
електронних комунікаційних систем, публічних електронних  
реєстрів в умовах воєнного стану»

На період дії воєнного стану міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні 
та комунальні підприємства, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належного функціо-
нування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних 
електронних реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інфор-
мації, що обробляється в них, а також захисту державних інформаційних ресурсів, можуть вживати таких 

додаткових заходів:

1) розміщувати державні інформаційні ресурси та публічні електронні реєстри на хмарних ресурсах  
та/або в центрах обробки даних, що розташовані за межами України, та реєструвати доменні імена в домені 
gov.ua для такого розміщення;

2) створювати додаткові резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних електронних  
реєстрів з дотриманням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та  
доступності;

3) зберігати резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних електронних реєстрів  
у зашифрованому вигляді, зокрема за межами України, на хмарних ресурсах та/або окремих фізичних  
носіях, та/або в ізольованому сегменті центрів обробки даних з дотриманням установлених для таких  
ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та доступності;
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4) зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних кому-
нікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

Крім того, заборонено використання хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, розташова-
них на тимчасово окупованій території України, або тих, що належать державі, визнаній Верховною  
Радою України державою-агресором чи державою-окупантом, або належать державі чи суб’єктам, діяль-
ність яких підпадає під дію Закону України «Про санкції», щодо яких прийнято рішення про застосування  
санкцій в Україні та/або іншій державі та на територіях держав, які входять до митних та воєнних союзів  
з такими державами.

Постанова передбачає припинення здійснення цих заходів протягом шести місяців після припинення  
чи скасування воєнного стану.

Постанова від 13.03.2022 № 273 «Про внесення змін до пункту 16 
Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття  
з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,  
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,  
марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших 
прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»

Внесено зміни до п. 16 постанови КМУ від 07.09.1998 № 1388, пов’язані із запровадженням правового 
режиму воєнного стану. 

Визначено порядок використання транспортних засобів, які були примусово відчужені або вилучені,  
а також тих, які придбані на території України або ввезені на територію України на законних підставах,  
у період дії правового режиму воєнного стану. Такі транспортні засоби підлягають тимчасовому держав-
ному обліку (внесенню до Єдиного державного реєстру транспортних засобів) за заявою власника, до якої 
додаються копії: документа, що посвідчує його особу; акта про примусове відчуження або вилучення майна 
(документа, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу). 

На транспортні засоби, які підлягають обов’язковому тимчасовому державному обліку, адміністратора-
ми сервісного центру МВС видаються тимчасові реєстраційні талони, що є дійсними в період дії правового 
режиму воєнного чи надзвичайного стану та протягом 90 діб після його припинення або скасування, та за-
кріплюються нові номерні знаки або номерні знаки, які були в користуванні та на даний час не закріплені  
за іншими транспортними засобами. Протягом 90 діб із дня припинення або скасування дії правового режи-
му воєнного стану такі транспортні засоби підлягають державній реєстрації як у мирний час. 

Постанова від 13.03.2022 № 271 «Про внесення зміни до переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закла-
дах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»

Внесено зміну до послуг, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і кому-
нальними закладами охорони здоров’я України: у період дії воєнного стану не є обов’язковим проведення 
громадянам медичного огляду для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї.

Постанова від 13.03.2022 № 269 «Про внесення змін до Порядку 
оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо  
переміщеної особи»

Внесено доповнення до постанови КМУ від 01.10.2014 № 509, пов’язані із запровадженням правового 
режиму воєнного стану.

Визначено можливість подання заяви про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази 
даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про внутрішньо переміщену особу через Єдиний дер-
жавний вебпортал електронних послуг. У період дії воєнного стану для отримання довідки внутрішньо 
переміщеної особи та формування її електронної справи (зокрема, з використанням інформаційних засо-
бів Порталу Дія) може здійснюватися уповноваженою особою територіальної громади (центру надання  
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адміністративних послуг), а посадова особа структурного підрозділу з питань соціального захисту насе-
лення місцевого органу державного влади на підставі отриманої електронної справи включає інформацію  
про таких осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом Президента України від 24.02.2022 
№ 64 «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану перемістилися з території адміністративно- 
територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому роз-
порядженням КМУ від 06.03.2022 № 204 «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних оди-
ниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”».

За рішенням Кабінету Міністрів України може встановлюватися компенсація витрат за тимчасове роз-
міщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися під час дії воєнного стану і не отримують щомісяч-
ної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на 
оплату житлово-комунальних послуг.

Доповнення
Із 14.03.2022 набуває чинності постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реє-

страції місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад», якою затверджено:

Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування) – визначає, яким чином декла-
рувати та реєструвати місце проживання (перебування), змінювати місце проживання, знімати задекла-
роване або зареєстроване місця проживання (перебування), скасовувати декларування або реєстрацію 
місця проживання (перебування), а також встановлює форми необхідних для цього документів.
Порядок створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад – визначає засади  
створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, а також процедуру надання та 
передачі інформації з/до такого реєстру.
Порядок електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами та переда-
чі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру – визначає механізм 
та строки передачі інформації про декларування/реєстрацію місця проживання (перебування), зняття  
із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), скасування реєстраційних дій 
виконавчих органів сільської, селищної або міської ради, що здійснюють декларування/реєстрацію, знят-
тя із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), скасування реєстраційних дій 
фізичних осіб на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються 
повноваження сільської, селищної або міської ради, для внесення її до відомчої інформаційної системи 
Державної міграційної служби України.
Ця постанова конкретизує положення Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) 

послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» від 05.11.2021 № 1871-IX.

Постанова від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів  
державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду  
в умовах воєнного стану»

Постановлено припинити проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контро-
лю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану. Протягом періоду воєнного стану дозволено 
здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) в окремих сферах, зокрема щодо запобі-
гання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, виключно на 
підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики  
у відповідній сфері, за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, жит-
тя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

Постанова від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення  
провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану»

У період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами 
господарювання без отримання дозвільних документів (дозволів, ліцензій або інших результатів надання 
публічних послуг) на підставі подання до Міністерства економіки Декларації про провадження господар-
ської діяльності із зазначенням таких відомостей: 
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Відомості про суб’єкта господарювання. 
Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності.
Назва виду господарської діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання.
Назва дозвільного документа (назви дозвільних документів), на заміну якого (яких) на період воєнного 
стану подана декларація.
Відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановле-
но вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отри-
манню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого 
подана декларація, та зобов’язується їх виконувати.
До видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умо-

вах воєнного стану, віднесено:

провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (для суб’єктів господарювання, 
які не мають діючої ліцензії на виробництво лікарських засобів);
провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, 
виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію Украї-
ни, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин  
і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.
Декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого 

(зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності 

або місцезнаходження відповідного об’єкта:

в електронній формі декларація подається через Єдиний державний вебпортал електронних послуг,  
зокрема засобами мобільного додатку Порталу Дія https://diia.gov.ua;
у паперовій формі декларація подається через центр надання адміністративних послуг – як особисто,  
так і засобами поштового зв’язку.
На період воєнного стану автоматично продовжено строки дії діючих строкових дозвільних документів. 
Протягом одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану суб’єкти господарювання, які 

набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, зобов’язані звернутися за 
отриманням ліцензії або дозволу до відповідного державного органу.

Постанова від 19.03.2022 № 334 «Деякі питання реєстрації,  
перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають 
роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю  
на період дії воєнного стану»

Установлено особливості реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають  
роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану.

Статус безробітного надається особі, зазначеній у частині першій статті 43 Закону України «Про зайня-
тість населення», з першого дня реєстрації  її в центрі зайнятості за її особистою заявою. Реєстрація безро-
бітного здійснюється в день подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного до 
обраного нею міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайня-
тості (далі – центр зайнятості) особисто, під час безпосереднього відвідування, в електронній формі за 
допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) або за допо-
могою засобів телекомунікаційного зв’язку. Визначено форми заяв про надання статусу безробітного, про 
призначення допомоги по безробіттю та про припинення реєстрації безробітного; порядок їх оформлення 
та подачі до державного або регіонального центру зайнятості (через Портал Дія).

Визначено також порядок перерахування одержувачам допомоги по безробіттю через АТ «Ощад-
банк». Якщо протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів АТ «Ощадбанк» одержувачам 
допомоги по безробіттю одержувач не звернувся за отриманням грошового переказу, відповідні кошти 
повертаються до АТ «Ощадбанк» для їх повернення на рахунок Державного центру зайнятості не пізніше 
трьох робочих днів після закінчення такого періоду разом з реєстрами осіб, яким не здійснено виплату 
грошового переказу.

Реєстрація безробітного може припинятися в разі невідвідування (непідтвердження наміру перебуван-
ня в статусі безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості протягом 
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30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування або дати останнього фактичного підтвер-
дження безробітним наміру перебувати в статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (крім тих, 
що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання 
за направленням центру зайнятості; їх реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактич-
ного відвідування центру зайнятості або останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебу-
вати в статусі безробітного в центрі зайнятості будь-якими засобами комунікації). Рішення про припинення 
реєстрації безробітного в такому випадку приймається на 31-й робочий день.

Постанова від 20.03.2022 № 331 «Про затвердження Порядку  
надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці  
за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок 
проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні»

Постанова визначає умови, механізм виплати та порядок використання коштів для надання роботодав-
цю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу із числа внутрішньо переміщених 
осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні за рахунок коштів резервного фонду 
державного бюджету.

Внутрішньо переміщена особа – особа, яка після введення Указом Президента України від 24.02.2022  
№ 64 «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану перемістилася з території адміністратив-
но-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в Переліку адміністратив-
но-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога 
в рамках Програми «єПідтримка», затвердженому розпорядженням КМУ від 06.03.2022 № 204, та отримала 
довідку внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік 
внутрішньо переміщених осіб».

Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представ-
ництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених 
трудових договорів (контрактів) та несе обов’язки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування, 
утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші 
обов’язки, передбачені законами (п. 14.1.222 Податкового кодексу України).

Компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу на умовах строко-

вого або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за 

таких умов:

роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне  
соціальне страхування;
розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути 
нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної 
звітності за 2021 рік.

Особа із числа внутрішньо переміщених осіб (далі – особа) може бути працевлаштована на таких 
умовах один раз, а загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців.

Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за 
яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Для отримання компенсації витрат роботодавець не раніше ніж через п’ять календарних днів після 
працевлаштування особи подає до розташованого за місцезнаходженням роботодавця центру зайнятості 
за встановленою Державним центром зайнятості формою Заяву про компенсацію витрат разом з чотир-

ма відповідними документами:

в електронній формі – через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі – Портал Дія);
у паперовій формі – особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти 
відповідного центру зайнятості.
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Під час подання заяви в електронній формі через Портал Дія слід керуватися відповідною процедурою. 
Роботодавець, працевлаштована особа несуть відповідальність за достовірність документів і відомостей. 
Повідомлення про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат надходить робо-

тодавцю автоматично засобами Порталу Дія.
Компенсація виплачується після підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, та 

внесення цієї інформації до Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат. Для отримання 
компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, сто-
совно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, засобами Порталу Дія або шляхом 
подання повідомлення центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти).

У разі подання недостовірних документів та відомостей, нецільового використання роботодавцем 
отриманих коштів або невикористання роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду зобов’я-
заний повернути отримані кошти.

Постанова від 20.03.2022 № 325 «Про внесення змін до деяких  
постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації 
програми державних гарантій медичного обслуговування населення»

Постановою внесено зміни до постанов КМУ від 25.04.2018 № 410 «Про договори про медичне обслуго-
вування населення за програмою медичних гарантій», постанови КМУ від 25.04.2018 № 411 «Деякі питання 
електронної системи охорони здоров’я»; постанови КМУ від 27.02.2019 № 136 «Деякі питання щодо дого-
ворів про реімбурсацію»; постанови КМУ від 24.12.2019 № 1086 «Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслу-
говування населення»; постанови КМУ від 29.12.2021 № 1440 «Деякі питання реалізації програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році». Постанова КМУ спрямована на забезпечення 
збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги із надавачами медичних послуг кому-
нальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів) шляхом укладання відповідного 
договору.

На період дії воєнного стану вимоги цих постанов не застосовуються для суб’єктів господарювання (зо-
крема, надавачів медичних послуг), які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом 
строку дії такого стану.

Постанова від 20.03.2022 № 326 «Про затвердження Порядку  
визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок  
збройної агресії Російської Федерації»

Встановлено методику визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії  
Російської Федерації. Зокрема, визначення шкоди та збитків здійснюється окремо за такими напрямами:

людські втрати та пов’язані з ними соціальні витрати (відповідальним за визначення шкоди та обсягу 
збитків за наведеним напрямом є Мінсоцполітики);
економічні втрати, пов’язані з людськими втратами (відповідальним є Мінекономіки);
військові втрати (відповідальним є Міноборони);
втрати, пов’язані із забезпеченням публічної безпеки і порядку, боротьби із злочинністю, забезпеченням 
безпеки дорожнього руху (відповідальним є МВС);
втрати земельного фонду, житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства (відпові-
дальними є обласні, Київська міська державні адміністрації та на період воєнного стану – військові  
адміністрації);
втрати надр, акваторії, лісового фонду та збитки, завдані природно-заповідному фонду (відповідальним 
є Міндовкілля);
втрати інфраструктури транспорту, телекомунікаційної мережі і зв’язку (відповідальним є Мінінфра-
структури);
втрати енергетичної інфраструктури (відповідальним є Міненерго);
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втрати культурної спадщини – напрям, що включає втрати об’єктів культурної спадщини (відповідальним 
є Міністерство культури і інформаційних послуг України);
економічні втрати підприємств, установ та організацій (відповідальними є міністерства, інші центральні 
та місцеві органи виконавчої влади, які є уповноваженими органами управління, – в частині підприємств, 
що належать до сфери їх управління; обласні, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного 
стану – військові адміністрації), – у частині підприємств недержавної форми власності, які знаходяться на 
території відповідних областей та м. Києва).
Методика визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Феде-

рації, затверджується відповідним державним органом (Міністерством) та погоджується Мінреінтеграції.

Постанова від 21.03.2022 № 345 «Деякі питання відшкодування 
витрат на відрядження в межах України державних службовців, 
а також інших осіб, що направляються у відрядження підприєм-
ствами, установами та організаціями, які повністю або частко-
во утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів,  
в умовах воєнного стану»

На період дії воєнного стану відшкодування фактичних витрат, що перевищують граничну суму витрат 
на найм житлового приміщення за добу, визначену для України додатком 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 
№ 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направ-
ляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утриму - 
ються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», здійснюється з дозволу керівника згідно з підтверд-
ними документами та не може перевищувати 1800 гривень (без урахування витрат на оплату податку на 
додану вартість).

Постанова від 22.03.2022 № 347 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764»

Внесено зміни до постанови КМУ від 20.12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту буді-
вельних виробів, будівель і споруд». 

Визначено такі поняття, як будівельні вироби (продукція), регламентні технічні специфікації та технічне 
свідоцтво. Повноваження Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіон) доповнено скла-
данням та періодичним поновленням переліку будівельних виробів (продукції), що мають незначний вплив 
на здоров’я та безпеку людей.

До припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90  календарних днів  
дозволяється введення в обіг та надання на ринку будівельних виробів (продукції), що ввозяться на митну 
територію України з держав – членів ЄС, на підставі декларації про відповідність будівельного виробу (про-
дукції) (далі – декларація) за встановленою в додатку формою, виданою іноземним суб’єктом господарю-
вання. Така декларація має бути наведена мовою оригіналу разом з копією, складеною українською мовою. 
Така декларація підтверджуватиме відповідність будівельних виробів (продукції) вимогам Регламенту (ЄС) 
305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 09.03.2011, що встановлює гармонізовані умови для розмі-
щення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС. При цьому не вимагатиметься 
складення декларації та нанесення знака відповідності, передбачені Технічним регламентом.

Крім того, до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 кален-
дарних днів у разі неможливості провести оцінку відповідності із застосуванням процедур, визначених  
Технічним регламентом, виробник за погодженням з Мінрегіоном може використовувати інші модулі  
оцінки відпо відності, визначені постановою КМУ від 13.01.2016 № 95 «Про затвердження модулів оцінки  
відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил викори-
стання модулів оцінки відповідності». 

Мета внесених змін – полегшити оцінку відповідності та її підтвердження в умовах воєнного стану для 
деяких імпортованих та вітчизняних будівельних товарів для випуску їх у вільний обіг на території України.
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Постанова від 23.03.2022 № 351 «Деякі питання забезпечення 
функціонування електронної системи охорони здоров’я в умовах 
воєнного стану»

Постановою визначено процедуру припинення (відновлення) доступу до баз даних електронної системи 
охорони здоров’я, які розташовані на територіях ведення військових дій або на території, на якій органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, на період дії воєнного стану на території 
України.

Постанова від 24.03.2022 № 357 «Деякі питання виконання робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин,  
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії  
воєнного стану»

На період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення (скасування) машини,  
механізми, устатковання підвищеної небезпеки та види робіт підвищеної небезпеки (крім зазначених  
нижче) можуть експлуатуватися (виконуватися) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної 
бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а строк дії відповідних документів дозвільного харак-
теру, який закінчився в цей період, автоматично продовжується на цей період.

Потрібні документи дозвільного характеру на експлуатацію таких машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки (Група А в постанові КМУ від 03.02.2021 № 77 «Перелік машин, механізмів, устат-

ковання підвищеної небезпеки»):

Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, 
транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небез-
печних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас,  
що визначені постановою КМУ від 11.07.2002 №  956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки  
об’єктів підвищеної небезпеки».
Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних  
середовищах, зазначені в додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призна-
чених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою 
КМУ від 28.12.2016 № 1055 (під вимоги цього пункту підпадають АЗС).

Потрібні документи дозвільного характеру на виконання таких видів робіт підвищеної небезпеки 

( Група А в додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлу-

атацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постано-

вою КМУ від 26.10.2011 № 1107):

Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилі-
зація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих 
рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою 
КМУ від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».
Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів 
боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та 
використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.
Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.
Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки.
Виробництво піротехнічних виробів.
Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей зі стисненим, зрідженим, 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.
Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.
Роботи зі збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів гірничих порід, обкладання 
та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів, підземна геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи.
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Постанова від 25.03.2022 № 368 «Про внесення змін  
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  
з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень  
пасажирів та вантажів автомобільним транспортом»

Внесено зміни до ліцензування внутрішніх та міжнародних перевезень вантажними автомобілями та  
автобусами на період дії воєнного стану в Україні. Зокрема, ліцензія на провадження такої господарської 
діяльності видається на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 календарних днів, наступних за 
днем його припинення або скасування, за встановленими формами Заяви та Відомостей про транспортні  
засоби в електронній формі через інформаційну систему Укртрансбезпеки. Така ліцензія підлягає анулюван-
ню протягом 60 календарних днів після закінчення вищезазначеного строку.

Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні на провадження господарської діяльності з міжнарод-
них перевезень пасажирів автобусами, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних  
відходів вантажними автомобілями видаються без підтвердження здобувачами таких ліцензій трирічного 
досвіду роботи за визначеними видами господарської діяльності.

Постанова від 26.03.2022 № 380 «Про збір, обробку та облік  
інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно  
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,  
спричинених військовою агресією Російської Федерації»

Визначено умови, механізм та процедуру подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та 
знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 
агресією Російської Федерації, з метою подальшого застосування механізмів для поновлення порушених 
майнових прав власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна. Таке повідомлення може  
бути подано незалежно від місця проживання або перебування особи як через Портал Дія (у тому числі 
його мобільний додаток), так і через адміністратора центру надання адміністративних послуг або нотаріуса. 
Визначено зміст інформаційного повідомлення. Інформація про нерухоме майно повинна підтверджува - 
тися даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Таке інформаційне повідомлення прирівнюється до заяви про надання компенсації за пошкоджені та 
знищені об’єкти нерухомого майна.

Постанова набирає чинності з 11.04.2022 року.

Постанова від 26.03.2022 № 372 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236»

Внесено зміни до постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запроваджен-
ня обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». На період воєнного ста-
ну, згідно зі змінами, на території України «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні  
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 не застосовуються.

Постанова від 30.03.2022 № 390 «Про внесення до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України змін щодо строку повторного огляду 
осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних  
документів в умовах воєнного стану»

Продовжено строк перегляду реабілітаційних заходів, передбачених індивідуальною програмою осіб  
з інвалідністю, на період воєнного стану (вилучено вимогу «не рідше ніж один раз на два роки»).

Перенесено на період дії воєнного стану строк встановлення лікарсько-консультативною комісією  
інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності (за умови неможливості направлення), а також 
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поновлення індивідуальної програми реабілітації (за її наявності) не пізніше шести місяців після припи - 
нення або скасування періоду дії воєнного стану.

Відтепер для визначення ступеня втрати працездатності військовослужбовців і військовозобов’яза-
них у період проходження ними служби (зборів) необхідно надавати затверджені Міноборони форми 
документів, що видані територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, а саме: копію 
свідоцтва про хворобу та довідку про придатність військовослужбовця або військовозобов’язаного до 
військової служби.

Внесено зміни до п. 14 Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю,  
затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 № 757; п. 13 Положення про порядок, умови та критерії  
встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2009 № 1317; постанови КМУ від 
08.03.2022 № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного 
стану на території України».

Постанова від 01.04.2022 № 398 «Деякі питання здійснення  
фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану»

На період воєнного стану територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових про-
дуктів та захисту споживачів (далі  – Держпродспоживслужба) здійснюють свої повноваження за прин-
ципом екстериторіальності, тобто фітосанітарні процедури у сферах карантину та захисту рослин можуть  
проводитися в будь-якому територіальному органі Держпродспоживслужби (зокрема, у будь-якій її  
фітосанітарній лабораторії).

На період воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування фітосанітарний 
контроль об’єктів регулювання у сфері карантину рослин (окремих груп товарів за Українською класифі-
кацією товарів зовнішньоекономічної діяльності) здійснюється державними фітосанітарними інспекторами 
виключно методами внутрішнього та/або зовнішнього інспектування, окрім випадків: відсутності фітосані-
тарних сертифікатів; невідповідності інформації, що міститься у фітосанітарному сертифікаті та/або фітосані-
тарному сертифікаті на реекспорт; виявлення ознак зараження чи пошкодження вантажів з об’єктами регу-
лювання регульованими шкідливими організмами. Можуть не здійснюватися видача карантинного сертифі-
ката на окремі товарні позиції згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, 
а також фітосанітарний контроль супровідного дерев’яного пакувального матеріалу за деякими товарними 
позиціями.

Постанова від 05.04.2022 № 412 «Деякі питання повірки  
законо давчо регульованих засобів вимірювальної техніки  
в умовах воєнного стану»

Позитивні результати періодичної, позачергової повірки та повірки після ремонту законодавчо регу-
льованих засобів вимірювальної техніки, засвідчені відбитком повірочного тавра на таких засобах чи за-
писом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлені  
свідоцтвом про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, строк дії яких закін - 
чився в період воєнного і надзвичайного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування, 
чинні на період воєнного і надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасу-
вання на всій території України або в окремих її місцевостях.

Постанова від 05.04.2022 № 410 «Про внесення змін  
до постанов Кабінету Міністрів України  
від 24 січня 2020 р. № 28 і від 14 липня 2021 р. № 723»

Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, за-
твердженого постановою КМУ від 24.01.2020 № 28, а також Порядку надання державних гарантій на 
портфельній основі, затвердженого постановою КМУ від 14.07.2021 № 723, додатками до якого є Умови 
надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за порт-
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фелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва,  
малого та/або середнього підприємництва – резидентам України, та Типовий договір про надання 
державної гарантії на портфельній основі. Зміни стосуються надання фінансової державної підтримки 
суб’єктам підприємництва, які належать до категорії діючого бізнесу та не є учасниками групи пов’яза-
них з ним контрагентів.

Не застосовуються державна підтримка щодо суб’єктів великого підприємництва, які здійснюють торгів-
лю товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування 
разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами. Кредит такому суб’єкту господарювання не може 
перевищувати 1 млрд грн; максимальний строк кредитування – один рік; процентна ставка за кредитом (без 
урахування компенсації процентів) визначається не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс п’ять процентних 
пунктів; надана Фондом розвитку підприємництва компенсація на сплату базової процентної ставки до рів-
ня 5 відсотків річних.

Кредит фізичній особі – підприємцю, річний дохід якого від будь-якої діяльності не перевищує  
50 млн грн, не може перевищувати 1 млн грн. Усім іншим суб’єктам господарювання, які звернулися за  
державною підтримкою, максимальна сума кредиту не повинна перевищувати 60 млн грн. 

До умов кредиту в рамках портфеля кредитів може включатися кредит, за яким надається державна  

фінансова підтримка як часткова компенсація відсоткової ставки відповідно до Порядку надання фінан-

сової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою КМУ від 24.01.2020 

№ 28 «Про надання фінансової державної підтримки», що наданий, зокрема, на:

розвиток підприємництва, сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню тру-
дових мігрантів до України;
запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також на запобігання та  
подолання їх наслідків.

Постанова від 06.04.2022 № 415 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331»

Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо 
переміщених осіб, затверджений постановою КМУ від 20.03.2022 № 331, поширюється тільки на працівників, 
які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування, і компенсація витрат на оплату 
праці не надається роботодавцям, які є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ № 170 від 01.03.2022 «Про особливості видачі громадянам 
України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської 
зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану»

Видача уповноваженими підрозділами Національної поліції України громадянам дозволу на придбання, 
зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї (далі – Дозвіл) та набоїв 
до неї здійснюється за поданою на ім’я керівника органу поліції за місцем проживання (перебування) заяв-
ника відповідною письмовою заявою за наявності документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина 
України, військового квитка, посвідчення пенсіонера, посвідчення члена громадського формування з охо-
рони громадського порядку тощо). Тривалість перевірки, пов’язаної з оформленням Дозволу, не повинна 
перевищувати двох днів. Визначено вісім обставин, коли Дозвіл не видається. Отримана вогнепальна зброя 
не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні може бути оформлена за 
наявності підстав та з дотриманням умов, визначених відповідною інструкцією, що стосується оформлення 
у мирний час, або реалізована у встановленому порядку.
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Наказ № 175 від 07.03.2022 «Про затвердження Порядку  
отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, 
які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії  
Російської Федерації та/або інших держав»

Порядок визначає механізм тимчасової видачі на період запровадження воєнного стану вогнепаль-
ної зброї і боєприпасів до неї уповноваженими підрозділами Національної поліції України громадянам  
України, іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території Украї-
ни, для участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав. Цивільній 
особі, яка отримала вогнепальну зброю та/або боєприпаси до неї, уповноваженим органом Національної 
поліції України видається довідка за встановленою в додатку формою. Видана вогнепальна зброя і невико-
ристані боєприпаси до неї підлягають поверненню цивільною особою до припинення або скасування дії 
воєнного стану в Україні органам Національної поліції України або вилучається ними в разі самоусунення 
від участі у відсічі збройної агресії, зміни особою місця постійного проживання (перебування) або неспро-
можності з інших підстав брати участь у відсічі збройної агресії, здійснення вчинку, що дискредитує особу, 
та в інших випадках, передбачених актами законодавства України.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Наказ № 84 від 07.03.2022 «Про затвердження форми  
контракту добровольця територіальної оборони  
та посвідчення добровольця територіальної оборони»

Контракт добровольця територіальної оборони укладається між командиром добровольчого форму-
вання територіальної громади та громадянином України (або іноземцем чи особою без громадянства, які 
пере бувають в Україні на законних підставах упродовж останніх п’яти років). Контракт укладається строком  
на три роки. Форма контракту містить 16 позицій. Форма посвідчення добровольця територіальної оборони 
передбачає розміщення фотокартки розміром 3 х 4 см.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наказ № 679 від 02.04.2022 «Про рішення щодо проведення  
позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом 
періоду воєнного стану»

Протягом періоду воєнного стану Держпродспоживслужбі надано повноваження на проведення по-
запланових заходів державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі  
у сфері формування, встановлення та застосування цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, 
за переліком, затвердженим постановою КМУ від 22.04.2020 № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на то-
вари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення». Позапланові заходи 
державного нагляду (контролю) можуть бути проведені при дотриманні вимог Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Підготувала Зінаїда Якименко
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ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
УМОВ ПРАЦІ НЕ СКАСОВАНО

Згідно зі статтями 29, 141, 153, 158 Кодексу законів про працю України, статтею 13  
Закону України «Про охорону праці», статтями 22, 23 Закону України «Про забезпечення  
санітарного та епідемічного благополуччя населення» роботодавець зобов’язаний створи-
ти на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до норма-
тивно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав 
працівників у сфері охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування 
системи управління охороною праці, а саме: організовує проведення аудиту охорони праці, 
лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнан-
ня та устаткування, атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам  
з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками 
вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів. 

Атестація робочих місць проводиться в строки, передбачені колективним договором, 
але не рідше ніж один раз на п’ять років або позачергово в разі докорінної зміни умов  
і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу 
або його виборного органу, органів Держпраці згідно з Порядком проведення атестації 
робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (зі 
змінами, внесеними постановою КМУ від 05.10.2016 № 741). 

Атестація робочих місць серед інших важливих етапів передбачає дослідження  
санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості 
трудового процесу на робочому місці. Такі дослідження факторів виробничого се-
редовища та трудового процесу проводяться лабораторіями, що мають право на про-
ведення атестації робочих місць. Згідно з наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 29.05.2018 
№ 784/1012 «Про затвердження Порядку атестації лабораторії на проведення гігієнічних 
досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» з метою об’єктив-
ного вибору лабораторії для проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого  
середовища роботодавець має з’ясувати, чи належить така лабораторія до Інформаційно-
го переліку лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів ви-
робничого середовища та трудового процесу, розміщеного на офіційному вебсайті Держ-
праці. На час підготовки цієї статті атестовано 256 таких лабораторій на території України. 

Статтею 17 Закону України «Про охорону праці» визначено, що для певних категорій 
працівників, зокрема зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпеч-
ними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, роботодавець або 
уповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити фінансування та організацію прове-
дення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичного (протягом трудової ді-
яльності) медичних оглядів, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком 

Кожен працівник працює в певних 

умовах, які повинні відповідати 

встановленим законодавчим вимогам. 

Варто зазначити, що нині, незважаючи 

на воєнний стан, до законодавства 

не внесено змін щодо відтермінування або 

скасування проведення атестації робочих 

місць, медичних оглядів працівників, 

лабораторних досліджень умов праці. 

Василь Литвин, 
лікар з гігієни праці 
відділу з питань 
гігієни праці
Управління Держпраці  
у Рівненській області
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до 21 року. На виконання цієї статті Закону розроблено Порядок проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 
№ 246 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 14.02.2012 № 107) (далі – Порядок). Водно-
час відповідно до пункту 3.1 розділу  ІІІ Порядку роботодавець попередньо організовує  
лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факто-
рів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях праців-
ників згідно з наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248 «Про затвердження Державних санітар - 
них норм і правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпеч-
ності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»  
з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) 
медичному огляду. Після цього роботодавець подає копії протоколів інструменталь-
но-лабораторних досліджень умов праці разом з письмовою заявкою на складання 
Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним)  
медичним оглядам, а потім надає на погодження Списки працівників, які підлягають  
періодичному медичному огляду, до територіальних управлінь Держпраці. 

Лабораторні дослідження умов праці з визначенням рівнів шкідливих і небезпеч-
них виробничих факторів регламентуються названими вище законами та нормативними  
документами, а також переважною більшістю чинних нормативно-правових актів з охо-
рони праці (далі  – НПАОП), в яких зазвичай зазначено, що такі рівні мають відповідати 
вимогам чинних нормативних документів. 

Наприклад, згідно з ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної 
та локальної вібрації» контроль рівнів загальної та локальної вібрації на робочих місцях 
потрібно проводити під час введення обладнання в експлуатацію і надалі не рідше ніж 
один раз на рік. Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату вироб-
ничих приміщень» вимірювання параметрів мікроклімату проводиться не рідше ніж два 
рази на рік (у теплий та холодний періоди року), а також під час приймання в експлуата-
цію нового технологічного устаткування, внесення технічних змін в конструкцію робочого 
устаткування, організації нових робочих місць тощо. 

Крім того, вимоги щодо лабораторних досліджень конкретно регламентовані 
такими документами:

 НПАОП 26.6-1.02-00 «Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетон-
них заводів»; 

 НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників»; 

 НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого 
впливу хімічних речовин»; 

 НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»; 
 НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; 
 НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів»;
 НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного  

обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок»; 
 НПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утриман-

ня автомобільних доріг»; 
 НПАОП 15.1-1.06-99 «Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів»; 
 НПАОП 15.8-1.27-02 «Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та мака-

ронних виробів»; 
 НПАОП 17.0-1.01-13 «Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва»; 
 НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості»; 
 НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»;
 ДСП 3.3.1.038-99 «Підприємства чорної металургії»; 
 ДСанПіН 4.4.4.-152-2008 «Державні санітарні норми і правила для підприємств, що  

виробляють солод, пиво та безалкогольні напої»;
 ДСП 3.3.1.095-2002 «Підприємства вугільної промисловості» тощо.
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Докладну інформацію щодо факторів виробничого середовища і трудового проце-
су під час організації лабораторних досліджень на конкретних виробництвах областей 
можна отримати від фахівців відділів з питань гігієни праці територіальних управлінь 
Держпраці.

Варто звернути увагу на те, що окремі роботодавці та їхні представники вважають, 
що організовувати та проводити лабораторні дослідження умов праці потрібно тіль-
ки під час атестації робочих місць (або один раз на п’ять років). Але такі твердження  
є хибними з огляду на вимоги законодавства та викладені в статті роз’яснення.  

Також не можна забувати, що ігнорування вимог чинного законодавства про охо-
рону праці щодо проведення атестації є порушенням, за яке роботодавця можна при-
тягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу (ч. 1 статті 41 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення). А в разі якщо порушення вимог зако-
нодавчих та інших НПАОП заподіяло шкоду здоров’ю працівника, роботодавець відпо-
відно до ст. 271 Кримінального Кодексу України може бути притягнутий до криміналь-
ної відповідальності.

Підготував Сергій Колесник

КОМЕНТАР Миколи Федоренка

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного стану можуть встановлю-
ватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть 
бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції. З огляду на зазначене, щодо створення безпечних і здорових 
умов праці (про це йдеться у статті 43 Конституції України) обмеження можуть встанов-
люватися, тобто роботодавець може впровадити певні обмеження щодо дотримання вимог 
відповідних статей Кодексу законів про працю України (далі – КЗпПУ), зокрема які стосують-
ся створення безпечних і нешкідливих умов праці (стаття 153 КЗпПУ) та атестації робочих 
місць (стаття 85 КЗпПУ).

У листі Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 зазначено, що 
воєнна агресія Російської Федерації проти України є форс-мажорними обставинами (обста-
винами непереборної сили). Тобто, поки триває воєнний стан в Україні, роботодавці можуть 
перебувати в обставинах непереборної сили, які впливають на функціонування системи управ-
ління охороною праці підприємства, зокрема в частині організації проведення атестації робо-
чих місць за умовами праці на територіях, пов’язаних з проведенням бойових дій. Відповідно, 
за таких умов органам Держпраці заборонено проводити планові заходи державного нагляду 
(контролю).

Отже, зважаючи на викладене вище, роботодавець має право ввести обмеження щодо про-
ведення атестації робочих місць за умовами праці.  

Крім того, постановою КМУ від 28.02.2022 №  165 «Деякі питання реалізації прав, свобод  
і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» зупинено строки надання адміністративних 
послуг* суб’єктами їх надання та видачу дозвільними органами документів дозвільного харак-
теру на час воєнного стану в Україні. Згідно з цією постановою поновлення зупинених строків 
має відбутися в місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній 
території України. Варто зауважити, що серед документів, які надають для отримання адміні-
стративної послуги, передбачено, зокрема, довідки, висновки та інші документи, що надаються 
закладами охорони здоров’я, та документи медико-соціальної експертизи (ч. 10, 15 п. 7 стат-
ті 9 Закону України «Про адміністративні послуги»). 

*  Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних  
послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або  
здійснення обов’язків такої особи відповідно до закону (стаття 1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

««
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З метою створення безпечних і безаварійних умов праці у суб’єктів господарювання під 
час експлуатації вантажопідіймального устатковання та мінімізації ризиків виникнення не-
щасних випадків на виробництві в умовах воєнного стану в Україні Держпраці пропонує 
роботодавцям вжити таких заходів:
1.  Заборонити експлуатацію та виконання робіт підвищеної небезпеки в регіонах, що 

розташовані безпосередньо в зонах ведення воєнних (бойових) дій та на незначній 
відстані від них.

2.  Перед проведенням робіт підвищеної небезпеки роботодавцям спільно з представ-
никами відповідних структурних підрозділів МВС, ДСНС, територіальної оборони 
організувати перевірку території підприємства та прилеглих ділянок на предмет 
наявності снарядів, вибухових пристроїв та інших підозрілих предметів і матеріалів, 
що створюють або можуть створити загрозу працівникам підприємства (особливо  
в зонах, прилеглих до ведення воєнних (бойових) дій).

3.  Перед проведенням робіт організувати позапланові інструктажі з питань охорони 
праці працівників щодо дій посадових осіб та виробничого персоналу суб’єктів госпо-
дарювання в разі початку воєнних (бойових) дій (артилерійські обстріли, бомбарду-
вання тощо).

4.  Розробити плани евакуації персоналу перед початком та під час воєнних (бойових) 
дій та плани ліквідації аварійних ситуацій з мінімальним рівнем загрози життю та здо-
ров’ю працівників.

5.  Забезпечити належний моніторинг за технічним станом обладнання, яке планується 
використовувати під час експлуатації:

 5.1. Заборонити використання несправного обладнання.
 5.2. Забезпечити ефективну роботу технічних служб, обслуговування та ремонт ван-

тажопідіймального устатковання та запобігання випадкам виробничого травматизму.
6.  Організувати проведення робіт підвищеної небезпеки виключно в денний час, а в разі 

виконання робіт зі штучним освітленням – із забезпеченням світломаскування.
7.  Доставку, транспортування та ручне перенесення обладнання, устатковання та інших 

матеріалів до місця безпосереднього виконання робіт потрібно здійснювати відповід-
но до розроблених безпечних маршрутів, з якими мають бути ознайомлені всі праців-
ники, які виконуватимуть зазначені роботи.

8.  Вжити заходів щодо створення належних і безпечних умов праці, особливо в місцях 
концентрації працівників і устатковання, розташованих на значній відстані від населе-
них пунктів, шляхом забезпечення в разі потреби надання працівникам невідкладної 
медичної допомоги та створення пунктів обігріву (за потреби).

9.  Для організації оперативної комунікації між працівниками, негайного інформування 
їх у разі виникнення небезпечної для їх життя та здоров’я ситуації забезпечити їх засо-
бами зв’язку.

10.  З метою мінімізації часу перебування працівників на відкритому просторі, особливо  
в зонах, прилеглих до ведення воєнних (бойових) дій, заборонити виконання склад-
них та/або довготривалих робіт.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ 
ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я 
на роботі працівників під час експлуатації 
вантажопідіймального устатковання 
в умовах воєнних (бойових) дій
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11.  Суб’єктам господарювання, що забезпечували технічне обслуговування ліфтів у жит-
лових будинках та які на період воєнного стану не в змозі виконувати такі роботи, 
повідомити власників ліфтів, управителів житлових будинків про тимчасову зупинку 
обслуговування. У такому випадку поінформувати мешканців будинків про зупинку 
роботи ліфтів на період воєнного стану.

12.  Власникам баштових кранів, що змонтовані поблизу житлових кварталів на об’єктах 
будівництва, рекомендовано:

 •  вживати відповідних заходів щодо своєчасного проведення на кранах регламент-
них робіт та недопущення до них сторонніх осіб. У разі неможливості проведення 
регламентних робіт або в разі ризику влучення в них снарядів або впливу вибухової 
хвилі провести демонтаж таких кранів;

 •  вжити заходів, спрямованих на запобігання руйнуванню чи падінню таких кранів 
(встановлення всіх штатних протиугінних захватів, закріплення тупикових упорів та 
додаткових упорів на рейкових коліях, переведення висотних кранів у «флюгерний» 
режим тощо).

З 1 жовтня 2022 року всі жінки за новим переліком мають стати на облік у військкома-
тах. Новий перелік містить лише 14 професій, за старим переліком їх було 35.

Нагадаємо, що наказом Міністерства оборони України №  313 від 3 грудня 2021 року 
було затверджено перелік професій жінок, які підлягають обов’язковому військовому  
обліку в Україні. Проте, отримавши безліч негативних коментарів, Міноборони обіцяло 
значно скоротити цей перелік. Наказом Міноборони від 07.02.200 р. №  35 затверджено 
нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок (21 березня наказ було заре-
єстровано в Мін’юсті). 

Наказ № 35 містить два переліки:
• Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-облі-

ковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік 
військовозобов’язаних. (Перелік налічує 14 професій.)

• Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-облі-
ковими спеціальностями. (Перелік налічує 76 споріднених спеціальностей.)
Цим наказом доручено головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити:

1) взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з Переліком спеціаль-
ностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціаль-
ностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’я-
заних, з 1 жовтня 2022 року;

2) щороку до 1 березня здійснення Генеральним штабом Збройних Сил України заходів 
щодо внесення (за необхідності) змін до Переліку спеціальностей та/або професій, 
споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержан-
ня яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з урахуванням 
першочергових потреб у мобілізаційних ресурсах та Переліку спеціальностей та/або 
професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

ЗМІНЕНО ПЕРЕЛІК 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ЖІНОК



ДОДАТОК ДО ЖУРНАЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 4/202230

ДЕРЖПРАЦІ ЗАПУСТИЛА TELEGRAM-БОТ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

Держпраці з метою поширення інформації з питань праці запустила чат-бот у Telegram  
(https://t.me/ask_sls_bot) для оперативного отримання відповідей на поширені запитання з трудового 
законодавства. Для зручності використання у Telegram-боті консультації зібрані за розділами законо-
давства.

Крім того, Держпраці створила інформаційний портал про трудові відносини в умовах воєнного  
стану (https://pratsia.in.ua). За допомогою порталу легко знайти контакти, за якими можна в телефон-
ному чи іншому доступному режимі отримати консультацію з питань застосування законодавства  
і відповіді на найактуальніші запитання.

Функцією онлайн-консультування вже скористалися понад 30 тисяч користувачів.
Окремим завданням порталу є надання інформаційних послуг релокованим підприємствам:  

від оформлення трудових відносин, оплати праці, звільнення, переведення, оголошення простою,  
обліку робочого часу до організації безпечного ведення робіт, створення безпечних і здорових умов 
праці, надання адміністративних послуг тощо.

Достатньо заповнити форму з мінімальною інформацією про підприємство, і відповідні фахівці зв’я-
жуться з вами та нададуть консультаційну допомогу саме з тих питань, які цікавлять роботодавця.

Держпраці продовжує консультувати працівників та роботодавців. Наразі це головний інструмент, 
який дозволить бізнесу і трудовим колективам адаптуватись і пристосуватись до умов роботи під час 
воєнного стану.

1 травня День праці
3 травня Всесвітній день свободи  
  преси
4 травня Міжнародний день 
  пожежників
6 травня День піхоти
7 травня День радіо
8 травня День пам’яті 
  та примирення в Україні

 День матері
9 травня  День перемоги над нацизмом 
  у Другій світовій війні 
12 травня Всесвітній день 
  медичних сестер
15 травня Міжнародний день сім’ї
18 травня День боротьби за права 
  кримськотатарського народу

День резервіста України
19 травня День вишиванки
20 травня День банківських працівників

Всесвітній день метролога
Всесвітній день травматолога

21 травня День Європи
 День науки
23 травня День морської піхоти України
24 травня День слов’янської писемності 
  і культури
25 травня День філолога
28 травня День працівників видавництв, 
  поліграфії і книгорозповсюдження
29 травня Міжнародний день 
  миротворців

ВІДЗНАЧАЄМО У ТРАВНІ

2022
Пн.  Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30
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ЩОДО РОЗСЛІДУВАННЯ 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ

Беручи до уваги положення Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні» (затверджений Законом України від 24.02.2022 
№ 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану  
в Україні»), Державна служба України з питань праці інформує щодо випадків травму-
вання (поранення) та загибелі громадян України, які сталися або можуть статися під час 
виконання трудових (посадових) обов’язків у результаті ведення бойових дій.

Зважаючи на відповідний досвід, набутий за час подій на сході нашої країни  
у 2014–2015 роках, постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 було внесено необхідні зміни 
та викладено порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворю-
вань та аварій на виробництві (далі – Порядок) у новій редакції.

Зокрема, враховуючи нагальну потребу до переліку подій, що призвели до нещасних 
випадків, гострих професійних захворювань (отруєнь), аварій на виробництві, було 
додано такі події суспільного життя, як оголошена та неоголошена війна, терористичний 
акт, протиправні дії третіх осіб тощо.

Тому нещасні випадки, які стаються з працівниками під час виконання ними трудових 
(посадових) обов’язків унаслідок вищезазначених подій, незалежно від наявності при 
цьому впливу небезпечних, шкідливих або інших виробничих факторів, підлягають 
розслідуванню згідно з вимогами Порядку та в подальшому забезпеченню державою 
конституційних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав на соціальний 
захист.

Процедура розслідування нещасних випадків, що сталися із працівниками внаслідок 
отримання поранень під час ведення бойових дій, визначена Порядком і є такою самою, 
як і для всіх інших видів нещасних випадків. Водночас з огляду на воєнний стан та реальну 
небезпеку Держпраці рекомендує ухвалювати рішення щодо утворення комісії 
(спеціальної комісії) та проведення розслідування в кожному конкретно взятому 
нещасному випадку, виходячи з міркувань безпеки для членів комісії (спеціальної 
комісії) та самої можливості проведення розслідування.

У разі якщо проведення розслідування неможливе через загрозу життю та здоров’ю 
членів комісії, Держпраці пропонує максимально фіксувати, збирати та документу - 
вати інформацію, що надходить або стає відомою про нещасні випадки на вироб-
ництві, з метою їх подальшого розслідування відповідно до вимог Порядку після 
нормалізації ситуації.

Що стосується розпочатих та незавершених через бойові дії розслідувань (спеціаль них 
розслідувань) нещасних випадків, запропоновано продовжити строки їх розслідування  
до створення умов щодо належного їх завершення.

Відповідні повідомлення прохання надсилати за адресою: matyuhov_roman@ukr.net.

З офіційних джерел
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Микола Федоренко, 
заступник головного 
редактора журналу 
«Охорона праці»

Розслідування нещасних 
випадків на виробництві 
в умовах воєнного стану

Нещасний випадок на виробництві, що стався 
внаслідок воєнних дій, не може бути пов’язано 
з виробничою діяльністю роботодавця, але 
потрібне відшкодування заподіяної потерпілому 
шкоди, оскільки він стався під час проведення 
робіт в інтересах підприємства.

У зв’язку з воєнним станом та про-
веденням бойових дій на території 
України потрібні зміни до чинно-

го законодавства про охорону праці, серед  
іншого щодо розслідування нещасних випад-
ків на виробництві, що сталися під час прове-
дення бойових дій (зокрема, обстрілів). 

Чинне законодавство забороняє робото-
давцям проведення робіт у зоні бойових дій та 
покладає відповідальність за недотримання 
цієї вимоги не на третіх осіб, дії яких призвели 
до обстрілів, а на роботодавця, який допустив 
проведення таких робіт. Хоча роботодавець 
не має жодного стосунку до ведення бойових 
дій і вплинути на цю ситуацію не може.

Справедливо, що працівники підприєм-
ства, які дістали травму на виробництві вна-
слідок бойових дій, повинні отримати від-
шкодування заподіяної їм шкоди, підставою 
для отримання якої є акт за формою Н-1. 

Поточна редакція не враховує особливостей 
проведення розслідувань у таких умовах.  
Зокрема, вимагає заповнення певних інфор-
маційних даних, отримати які в умовах бойо-
вих дій проблематично. Крім того, формаль-
но бойові дії не є виробничим чинником, їх 
наявність не належить до порушень норма-
тивно-правових актів про охорону праці.

Однозначно, соціальний захист працівни-
ків, що потерпіли від наслідків бойових дій на 
виробництві, або членів їхніх сімей має бути 
оперативним. Такі нещасні випадки належить 
розслідувати за спрощеною процедурою. 
Це питання має бути вирішено негайно на 
державному рівні, зокрема за допомогою 
внесення відповідних змін до Порядку роз-
слідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій на ви-
робництві, затвердженого постановою КМУ 
від 17.04.2019 № 337 (далі – Порядок № 337).

Відповідно до чинного законодавства 
розслідування інцидентів на виробництві 
можливо за такими напрямами:

1  Нещасний випадок: 

нещасний випадок (на виробництві) – 
обмежена в часі подія або раптовий вплив 
на працівника небезпечного виробничого 
фактора чи середовища, що сталися у проце-
сі виконання ним трудових обов’язків, внас-
лідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або 
настала смерть (стаття 1 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування»; п. 3 Порядку № 337). Якщо за 
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результатами розслідування нещасний випа-
док визнають пов’язаним з виробництвом, це 
позначають великою літерою П (Н-1/П), якщо 
не пов’язаним з виробництвом – великими 
літерами НП (Н-1/НП).

Нещасний випадок невиробничо-
го характеру – не пов’язана з виконанням 
трудових обов’язків травма, у тому числі от-
римана внаслідок заподіяних тілесних ушко-
джень іншою особою, отруєння, самогубства, 
опіки, обмороження, утоплення, ураження 
електричним струмом, блискавкою, травми, 
отримані внаслідок стихійного лиха, контак-
ту з тваринами тощо, яка призвела до уш-
кодження здоров’я або смерті потерпілого 
(п. 2 Порядку розслідування та обліку нещас-
них випадків невиробничого характеру, за-
твердженого постановою КМУ від 22.03.2001 
№ 270). За результатами розслідування скла-
дають акт за формою НТ.

2   Професійне захворювання (хронічне, 
гостре): 

хронічне професійне захворюван-
ня (отруєння) – захворювання, що виникло 
внаслідок провадження професійної ді-
яльності працівника, лише або переважно 
впливу шкідливих факторів виробничого се-
редовища та трудового процесу, пов’язаних  
з роботою; 

гостре професійне захворювання 
(отруєння) – захворювання (або смерть), 
що виникло після однократного (протягом 
не більш як однієї робочої зміни) впливу на 
працівника шкідливих факторів фізичного, 
біологічного та хімічного характеру (у тому 
числі інфекційні, паразитарні, алергійні за-
хворювання) (п. 3 Порядку № 337).

3 Випадки, що сталися за форс-мажор-
них обставин (обставин непереборної 
сили), – надзвичайні та невідворотні обста-
вини, що об’єктивно унеможливлюють вико-
нання зобов’язань, передбачених умовами 
договору (контракту, угоди тощо), обов’яз-
ків згідно із законодавчими та іншими нор-
мативними актами, а саме: загроза війни, 
збройний конфлікт або серйозна загроза 
такого конфлікту, включаючи але не обме-
жуючись ворожими атаками, блокадами, 
військовим ембарго, дії іноземного ворога, 
загальна військова мобілізація, військові 
дії, оголошена та неоголошена війна, дії сус-

 

 

 

пільного ворога, збурення, акти тероризму, 
диверсії, піратства, безлади, вторгнення, 
блокада, революція, заколот, повстання, ма-
сові заворушення, введення комендантської 
години, експропріація, примусове вилу-
чення, захоплення підприємств, реквізиція, 
громадська демонстрація, блокада, страйк, 
аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, 
вибух, тривалі перерви в роботі транспор-
ту, регламентовані умовами відповідних 
рішень та актами державних органів влади, 
закриття морських проток, ембарго, забо-
рона (обмеження) експорту/імпорту тощо, 
а також викликані винятковими погодними 
умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, 
сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, 
буревій, повінь, нагромадження снігу, оже-
ледь, град, заморозки, замерзання моря, 
проток, портів, перевалів, землетрус, бли-
скавка, пожежа, посуха, просідання і зсув 
ґрунту, інші стихійні лиха тощо (ч. 2 ст. 141 
Закону України «Про торгово-промислові па-
лати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР).

Крім того, є поняття «страховий нещас-
ний випадок» – нещасний випадок на ви-
робництві або професійне захворювання, 
що спричинили застрахованому професій-
но зумовлену фізичну чи психічну травму,  
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нещасний випадок або професійне захворювання, яке ста-
лося внаслідок порушення застрахованим нормативних актів 
про охорону праці (стаття 1 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування»).

На думку автора, слід внести такі зміни до Порядку № 337:

1 Увести поняття «форс-мажорні обставини (обстави-
ни непереборної сили)», до яких належать і бойові дії 
(збройний конфлікт).

2 У додаток 9 «Класифікатора причин, що призвели до 
настання нещасного випадку, гострого професійного 
захворювання (отруєння), аварії» Порядку код причини 

42 «соціальний конфлікт (страйк, оголошена та неоголошена 
війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, пов-
стання, масові заворушення, громадська демонстрація, про-
типравні дії третіх осіб тощо) замінити на «форс-мажорні об-
ставини (обставини непереборної сили)» з посиланням на ви-
значення цього поняття відповідно до статті 14-1 Закону Укра-
їни «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 
№ 671/97-ВР.

3 Нещасний випадок на виробництві, що стався вна-
слідок форс-мажорних обставин, є результатом ді-
яльності третіх осіб (воєнних дій) та не може бути 

пов’язаний з виробничою діяльністю роботодавця. Але 
потрібно відшкодувати заподіяну потерпілому шкоду, 
якщо нещасний випадок стався під час проведення робіт 
в інтересах підприємства. 

На думку автора, за результатами розслідування такий 
нещасний випадок не слід визнавати пов’язаним з вироб-
ництвом із складанням акту за формою Н-1/П (додаток 11 
до Порядку № 337), а потрібно використовувати інше позна-
чення акта за формою Н-1 (наприклад, великою літерою Ф – 
форма Н-1/Ф). Такий підхід дасть змогу мінімізувати потребу 
внесення змін у чинне законодавство про охорону праці. 
Водночас потрібно у тексті Порядку № 337 роз’яснити осо-
бливості оформлення такого акта розслідування (зокрема, 
це стосується заповнення граф щодо інструктажів; навчан-
ня; медичного огляду; діагнозу; устаткування, машин, меха-
нізмів, транспортних засобів, експлуатація яких призвела до 
нещасного випадку; заходів щодо запобігання подібним не-
щасним випадкам; осіб, які допустили порушення вимог за-
конодавства з охорони та гігієни праці), а також роз’яснити 
порядок кодування інформаційних даних та у разі потреби 
внести доповнення.
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4 Додати коментарі до Форми Н-2 «Відомості про на-
слідки нещасного випадку (гострого професійного за-
хворювання (отруєння)/аварії)» (додаток 25 до Поряд-

ку № 337) з урахуванням особливостей заповнення акта за 
формою Н-1, що стався внаслідок форс-мажорних обставин.

5 Внести доповнення щодо форс-мажорних обставин 
до Переліку обставин, за яких настає страховий випа-
док державного соціального страхування від нещас-

ного випадку (професійного захворювання (отруєння) / ава-
рії) на виробництві (додаток 10 Порядку № 337).

6 Має бути відокремлений аналіз виробничого травма-
тизму за формами Н-1/П та формами акта, що стався 
внаслідок форс-мажорних обставин.

7 Потребує роз’яснення розслідування нещасних ви-
падків, що стались з працівниками підприємства, які 
були залучені до робіт в інтересах оборони держави 

(зокрема, за завданням представників військових або тери-
торіальної оборони). Чи будуть мати такі особи статус Захис-
ника чи Захисниці? 

-
-

-

8 Конкретизувати порядок використання дистанційних 
методів під час проведення розслідування нещасних 
випадків (зокрема, оформлення протоколу зустрічі, 

протоколу засідання комісії тощо), а також порядок розслі-
дування нещасних випадків, що сталися з працівниками, які 
виконують роботи в дистанційному режимі.

9 Потребують роз’яснення особливості відшкодування 
шкоди потерпілим внаслідок форс-мажорних обста-
вин (зокрема якщо підприємство зареєстровано в Ки-

єві, а нещасний випадок стався в іншому регіоні України).

 

-

-
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З оголошенням воєнного стану в роботодавців виникло багато запитань щодо орга-
нізації трудових відносин у цей період. В умовах війни окремі підприємства зупини-
ли роботу, частина працівниць виїхала за кордон або перемістилася в межах Україні,  

чоловіки стали до лав Збройних Сил України та тероборони, тож гостро постало питання оформ-
лення трудових відносин з працівниками, надання відпусток та оголошення простою. І це лише 
частина проблем, які роботодавцям належить розв’язати. Допомогти їм у цьому покликаний  
ухвалений Закон України «Про організацію трудових відносин в період воєнного стану».

Відпустки під час воєнного стану

Питання надання відпусток врегульовує Закон України «Про відпустки» та Кодекс законів 
про працю України (далі – КЗпПУ). У статті 25 ЗУ «Про відпустки» визначено умови надання  
відпустки без збереження заробітної плати, що надаються працівникові в обов’язковому по-
рядку за бажанням працівника. Стаття 26 цього Закону встановлює умови надання відпустки 
без збереження заробітної плати за згодою сторін. 

За згодою сторін працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати 
за сімейними обставинами та з інших причин на строк, обумовлений угодою, але не більше ніж 
на 15 календарних днів на рік. 

Після 17 березня 2020 року працівник отримав право взяти так звану карантинну  
відпустку в  разі встановлення КМУ карантину відповідно до Закону України «Про захист  
населення від інфекційних хвороб». Строк перебування в такій відпустці без збереження за-
робітної плати не включається в загальний 15-денний строк, встановлений для відпусток  
такого типу. «Карантинна» відпустка може тривати протягом усього періоду карантину.  
Згідно з постановою КМУ від 23.02.2022 № 229 карантин в Україні продовжено до 31 травня 
2022 року. Якщо в період запровадження воєнного стану працівник виявить бажання піти  
в «карантинну» відпустку, то роботодавець має право її надати.

У Законі України «Про організацію трудових відносин у період воєнного стану» (далі –  
Закон  №  2136) врегульовано питання надання відпусток під час воєнного стану. Законом 
№ 2136 визначено тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки – 24 календарні дні. 
Також передбачено право роботодавця відмовити працівнику в наданні будь-якого виду 
відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за ди-
тиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання 
робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Олена Коновалова, 
заступник директора 
департаменту 
з питань праці 
Держпраці України

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Із 24 березня набрав чинності Закон України 
«Про організацію трудових відносин в період 
воєнного стану», який має перевагу над 
Кодексом законів про працю України та іншими 
нормами законодавства про працю. У період 
дії воєнного стану не застосовуються норми 
законодавства про працю в частині відносин, 
врегульованих цим Законом.
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На період дії воєнного стану скасовуються обмеження щодо 15-денного терміну надання 
відпустки без збереження заробітної плати за погодженням між працівником та роботодав-
цем. Якщо працівник бажає піти у відпустку без збереження заробітної плати тривалістю понад  
15 календарних днів, то така відпустка може надаватися як у зв’язку із запровадженням воєн-
ного стану, так і у зв’язку з карантином. Сам факт подання працівником заяви про надання від-
пустки без збереження заробітної плати не є доказом погодження такої заяви роботодавцем та 
не зобов’язує власника видати відповідний наказ. Має бути досягнуто згоди обох сторін.

Варто зауважити, що заяву на відпустку працівник може передати роботодавцеві будь-яки-
ми засобами зв’язку: електронною поштою, на вайбер, телеграм тощо. Чинне законодавство 
дозволяє здійснювати обмін документами через електронні засоби зв’язку.

Роботодавець може спитати: «А якщо працівник виїхав за межі області чи за межі країни і не 
повідомив своєчасно про це роботодавця, то, можливо, варто такого працівника просто звіль-
нити за прогул без поважних причин?» Відповідь – категоричне «ні»: у воєнний період це буде 
грубим порушенням законодавства про працю. Працівники, які не виходять на роботу внаслі-
док обставин, пов’язаних з бойовими діями, або ті, які не мають змоги виходити на роботу  
через небезпеку для життя та здоров’я, не підлягають автоматичному звільненню чи 
звіль ненню за прогул без поважних причин. Звичайно, працівник може подати заяву на 
звільнення, якщо він має намір влаштуватися на роботу в тій місцевості, куди переїхав. 

Є ціла низка професій, роботу за якими можна виконувати, перебуваючи за кордоном або 
в іншій місцевості. Наприклад, бухгалтер може нараховувати заробітну плату працівникам,  
подавати звіти тощо. У таких випадках є можливість запроваджувати дистанційну або надомну 
роботу. 

Звільнення працівника в період воєнного стану 
та прийняття на роботу

Актуальним є питання можли-
вості звільнення працівника в пе-
ріод воєнного стану та після його 
закінчення за прогул без поваж-
них причин, особливо якщо з ог-
ляду на зрозумілі обставини він 
виїхав за кордон і не повернувся. 

У такій ситуації є два варіанти 
подальших дій. Якщо з працівни-
ком є зв’язок, то питання звіль-
нення можна вирішити. Якщо 
зв’язку з працівником немає, то 

-

-

-
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звільнити його не можна, незалежно від підстав. За прогул звільнити неможливо, тому що ро-
ботодавець не отримає пояснення від працівника. За власним бажанням не можна звільнити 
через відсутність заяви працівника. У  зв’язку зі скороченням штату (чисельності) також 
немає можливості звільнити, оскільки працівник не отримав персонального попередження. 
Про звільнення працівника можна говорити лише тоді, коли буде відновлено з ним зв’язок та 
встановлено місце його перебування.

Звичайно, відповідальний працівник знайде спосіб повідомити роботодавця про себе, 
якщо він не планує повернутися в Україну. Після закінчення воєнного стану за працівником, 
місцезнаходження якого невідоме, не зберігатиметься заробітна плата, дні відпустки йому не 
будуть нараховуватися. Роботодавець має право прийняти на період відсутності працівника 
тимчасового працівника. 

Якщо від працівника немає звісток, незалежно від того, як довго він відсутній, звіль-
няти його не можна до з’ясування обставин.

Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника та роботодавця в пе-
ріод воєнного стану врегульовано в статтях 4 та 5 Закону № 2136.

У зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, 
організація, та існування загрози для життя і здоров’я працівника він може розірвати трудо - 
вий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусо-
вого залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання 
робіт на об’єктах критичної інфраструктури).

Згідно із Законом № 2136, під час дії воєнного стану допускається звільнення працівника  
з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період пере-
бування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки 
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, 
яка   є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності,  
зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після  
закінчення відпустки.

У період дії воєнного стану норми статті 43 Кодексу законів про працю України не застосо-
вуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних 
до профспілкових органів. Не потрібна попередня згода виборного органу первинної проф-
спілкової організації у разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. 

Може виникнути ситуація, коли роботодавець зник і працівник не має змоги звільнитися 
з роботи. Працівник може влаштуватися на роботу до іншого роботодавця. Наприклад, якщо 
лікар виїхав із зони бойових дій та не встиг звільнитися, він за бажанням має право написати 

заяву про прийняття на роботу 
в тій місцевості, де він проживає 
фактично.

Нині трапляються  ситуації, 
коли люди, виїжджаючи із зони 
бойових дій, не взяли доку-
ментів про освіту. Що робити 
в такому разі? Якщо працівник 
подав до Пенсійного фонду Укра-
їни (далі  – ПФУ) трудову книжку  
в електронному вигляді, то новий 
роботодавець може перевірити 
трудовий стаж особи на елек-
тронному сервісі ПФУ. За такими 
професіями, як економіст або 
бухгалтер, можна запропонувати 
пройти тест чи виконати конкрет-
ні завдання, перевіривши в такий 
спосіб кваліфікацію працівника. 
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Можна також розпитати осіб, яких працівник записав у своєму резюме як рекомендодавців. 
Крім того, є  можливість встановити випробувальний строк. Рішення щодо цього приймає  
роботодавець.

Відповідно до Закону № 2136 трудові договори за згодою сторін укладаються в будь-якій 
формі: усній або письмовій. Обов’язковість укладення письмових трудових договорів, перелік 
яких визначено ст. 24 КЗпПУ, на час воєнного стану скасовано.

Випробування під час прийняття на роботу може встановлюватися для всіх осіб без обме-
жень, встановлених ч. 3 ст. 26 КЗпПУ.

Можна укласти строковий трудовий договір з новими працівниками на період дії воєнного 
стану або на період заміщення тимчасово відсутніх працівників, доля яких невідома або які 
внаслідок бойових дій: 1) евакуювалися в іншу місцевість; 2) перебувають у відпустках; 3) тим-
часово втратили працездатність.

Простій та переведення на іншу роботу

Якщо підприємство не може забезпечити працівника роботою з об’єктивних причин,  
у зв’язку із запровадженням воєнного стану, роботодавець має право оформити простій.  
Є інформація, що окремі роботодавці запроваджували простій для працівників, які залиши-
лися в Україні, а від тих, хто виїхав за кордон, вимагали подати заяви на відпустку без збере-
ження заробітної плати. Такі вимоги незаконні. У законодавстві ніде не прописано, де повинен 
перебувати під час простою працівник. 

Взагалі є два варіанти простою. Перший – коли працівник приходить на роботу, але не 
виконує своїх трудових функцій. Другий – коли працівник зовсім не приходить на підприєм-
ство / на своє робоче місце. У нашому випадку 
це пов’язано з питанням безпеки. В умовах війни 
працівник не має наражати себе на небезпеку 
і сам вирішує, де йому перебувати в цей час. Тому 
для оформлення простою не має значення, куди 
переїхав працівник – у Німеччину (за кордон) чи, 
приміром, у Закарпатську область (у межах Укра-
їни). У будь-якому разі повинен бути один підхід: 
простій запроваджується для всіх працівників, 
які на момент його оформлення працюють на під-
приємстві, але не задіяні у виробничому процесі 
з причин повного або часткового призупинення 
діяльності. Звичайно, якщо працівник звертається до роботодавця з ініціативою про надання 
йому відпустки, то роботодавець має право надати її або ні.

Порядок оплати часу простою врегульовано статтею 113 КЗпПУ. Час простою не з вини  
працівника оплачується з розрахунку не нижче від 2/3 тарифної ставки встановлено го пра-
цівникові розряду (окладу). Приватне підприємство може оплачувати простій у більшому  
розмірі. Якщо говорити про бюджетні установи, то тут керівники приймають рішення про  
розмір оплати в період простою, але вона має бути не менше ніж 2/3 посадового окладу.  
Звичайно, береться до уваги наявність коштів у фонді заробітної плати. Якщо фонд заробіт-
ної плати дозволяє, то керівник приймає рішення про виплату працівникам в період простою  
середнього заробітку, або посадового окладу, або 2/3 посадового окладу.

У разі оголошення простою постає запитання, чи можна працівника перевести на 
іншу посаду. Після набрання чинності Законом №  2136 переведення працівників має свої  
особливості. 

Так, частиною 1 статті  32 КЗпПУ передбачено, що переведення на іншу роботу на  
тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше під-
при ємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством,  

-

-
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установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком деяких  
випадків, передбачених законодавством. На період простою роботодавець може перевести 
працівника для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, ви-
робничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя 
чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж 
середній заробіток за попередньою роботою. Згода працівника в такому випадку не потрібна. 
В іншому разі перевести працівника можна тільки за його згодою.

Своєю чергою в період дії воєнного часу, згідно зі статтею  3 Закону №  2136, робото-
давець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, 
без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають ак-
тивні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише 
для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять 
або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці 
за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

Крім того, у цей період не застосовуються норми частини третьої статті 32 КЗпПУ та інших 
законів України щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці.

Призупинення дії трудового договору

У статті  13 Закону №  2136 визначено поняття «призупи-
нення дії трудового договору» – це тимчасове припинення 
роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасо-
ве припинення працівником виконання роботи за укладеним  
трудовим договором.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою при-
пинення трудових відносин.

Про призупинення дії трудового договору роботодавець  
і працівник за можливості мають повідомити один одного  
в будь-який доступний спосіб.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенса-
ційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору в повному обсязі  
покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Як оформити призупинення дії трудового договору:

1 Повідомити один одного (за можливості) про призупинення дії трудового договору:
– якщо ініціатор працівник, то написати заяву або направити роботодавцю  

          повідомлення на електронну пошту чи на месенджер; 
– якщо ініціатор роботодавець, то просто видати наказ.

2  Видати наказ про призупинення дії трудового договору, в якому вказати: 
– підставу (заява працівника) або причини неможливості надання роботи (активні  

          бойові дії, зупинка виробництва, пошкодження майна, відсутність замовлень тощо);
– строк зупинення та умови поновлення дії трудового договору (період зупинення); 
– умови оплати: зі збереженням заробітної плати або без виплати заробітної плати; 
– умови відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат праців-

никам на час призупинення дії трудового договору.
Ознайомити працівника з наказом (за можливості), направивши його працівнику всіма 

можливими засобами (поштою, електронною поштою, повідомити телефоном або надіслати 
повідомлення на месенджер) або під розпис.
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Мінекономіки відносно призупинення трудового договору 
роз’яснює:

1. У зв’язку з призупиненням дії трудового договору працівник звільняється від обов’язку ви-
конувати роботу, визначену трудовим договором, а роботодавець звільняється від обов’язку 
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

Головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість на-
дання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин,  
а також виконання інших обов’язків, передбачених трудовим договором.

2. Ініціатором призупинення трудового договору можуть бути як роботодавець, так і праців-
ник. Водночас з метою усунення правової невизначеності рекомендуємо сторонам повідомля-
ти один одного про призупинення трудового договору письмово або в електронній формі з ви-
користанням технічних засобів електронних комунікацій.

3. Оскільки призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових 
відносин, а також виконання інших обов’язків, передбачених трудовим договором, вважаємо, 
що в  разі призупинення трудового договору роботодавець повинен продовжувати ведення 
обліку в частині визначення та фіксації сум заробітної плати та компенсаційних виплат, які 
були б належні працівникові, якщо такого призупинення не було б.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам  
на час призупинення дії трудового договору в повному обсязі буде покладено на державу, що 
здійснює військову агресію проти України.

Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (далі – ЄСВ)

Оскільки під час призупинення трудового договору виплата заробітної плати роботодавцем 
не буде здійснюватися, то відсутня база нарахування ЄСВ, а відповідно, ЄСВ не сплачується.

При цьому вважаємо, що роботодавець також повинен фіксувати розмір ЄСВ, який підлягав 
би виплаті із сум заробітної плати та компенсаційних виплат, які б виплачувалися праців-
никові, якщо такого призупинення трудового договору не було б.

Відшкодування цих платежів на час призупинення дії трудового також буде покладено на 
державу, що здійснює військову агресію проти України.

Участь у територіальній обороні. Мобілізація

Статтею 119 КЗпПУ визначено, що на час виконання державних або громадських обов’язків, 
якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, 
працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Закон України «Про основи національного спротиву» врегульовує питання діяльності те-
риторіальної оборони Збройних Сил України. Відповідно до статті 9 цього Закону до складу 
добровольчих формувань територіальних громад зараховуються громадяни України, які від-
повідають вимогам, встановленим Положенням про добровольчі формування територіальних 
громад, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і підписали контракт добро-
вольця територіальної оборони. Контракт є підставою для увільнення працівника від виконан-
ня трудових обов’язків за основним місцем роботи. Служба в територіальній обороні є вико-
нанням громадського обов’язку в розумінні частини 1 статті 119 КЗпПУ.

Але тут є певні нюанси, адже є регіони, в яких добровольці територіальної оборони зайняті 
протягом усього робочого дня, а на деяких територіях організовано чергування. Тому робото-
давець повинен визначити, увільняти працівника на повний робочий день чи з урахуванням 
графіка, за яким він виконує громадські обов’язки в територіальній обороні. Але в будь-якому 
разі за таким працівником зберігається місце роботи та середній заробіток.
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За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призо-
вом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 
період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або при-
йнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту 
на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчен-
ня або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток 
на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському 
виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності та у фізичних 
осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам виплачується 
грошове забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України, про що зазначено 
в Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Виникають запитання щодо ситуації, коли батько перебуває у відпустці для догляду за ди-
тиною до трьох років і його мобілізують. Як бути в такому випадку роботодавцеві? Варто заува-
жити, що для того, щоб за працівником зберігався середньомісячний заробіток, працівник має 
подати заяву про переривання декретної відпустки та заяву про допуск до роботи. Роботода-
вець на підставі документів про мобілізацію працівника увільняє його від виконання трудових 
обов’язків і зберігає за ним середній заробіток. Середній заробіток виплачується працівнику 
не рідше ніж два рази на місяць як заробітна плата.

Якщо працівник не звертається із заявою про переривання декретної відпустки, то в робо-
тодавця немає законодавчих підстав для припинення відпустки працівника.

Порядок оформлення: Наказ про увільнення від роботи на час проходження військової 
служби. Підстава для увільнення: повістка. Обов’язково ознайомлюємо працівника з нака-
зом про увільнення від роботи. Виплати: зберігаються на період проходження військової 
служби, а також у період лікування, які були отримані під час проходження військової служби, 
та в період перебування в полоні.

Робочий час

Відповідно до статті 6 Закону № 2136 роботодавець може залучати працівників до роботи:

• 60 годин на тиждень замість 40 годин, як встановлено статтею  50 КЗпПУ. У Законі 
№  2136 прописано, що нормальна тривалість робочого часу становить 60  годин на  
тиждень. Тобто години роботи можна збільшити, а заробітну плату залишати на тому 
рівні, який визначений штатним розписом за 40 годин;

• 50 годин на тиждень за скороченої тривалості робочого часу – замість 36 годин 
для неповнолітніх та працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці,  
24 годин для осіб віком від 14 до 16 років, як встановлено статтею 51 КЗпПУ.

Роботодавець в односторонньому порядку може встановити шестиденний робочий тиж-
день, але за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями. Також 
може в односторонньому порядку змінити час початку та закінчення роботи, тобто змінити 
графік роботи. Це все – без попередження працівника за два місяці. 

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.  
Передсвяткові робочі дні не скорочуються.

Суспільно корисні роботи

Військове командування разом з військовими адміністраціями можуть залучати праце-
здатних осіб до суспільно корисних робіт, які виконують під час запровадження трудової по-
винності. Якщо працівника залучили до суспільно корисних робіт, потрібно видати наказ про 
увільнення його від роботи зі збереженням місця роботи й посади.

Трудова повинність – короткостроковий трудовий обов’язок на період мобілізації та во-
єнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації над-
звичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли в період 
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воєнного стану, та їх наслідків, що не потребує обов’язкової згоди особи, стосовно якої за-
проваджується такий трудовий обов’язок. У процесі трудової діяльності осіб, щодо яких за-
проваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна 
заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний 
робочий час, врахування стану здоров’я особи тощо. На час залучення працюючої особи до 
виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після за-
кінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада).

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні 
особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військо-
ву службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до 
роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що за-
лучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життє-
діяльності населення і заброньовані за підприємствами на період 
мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають 
оборонний характер), а саме: 

• безробітні та інші незайняті особи; 
• працівники функціонуючих в умовах воєнного стану під-

приємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені 
до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані  
до складу позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту, –  
у порядку переведення; 

• особи, зайняті в особистому селянському господарстві; 
• студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів; 
• особи, які забезпечують себе роботою самостійно. 
З кожною із зазначених осіб укладається строковий трудовий договір.
Забороняється залучати до суспільно корисних робіт малолітніх дітей та дітей віком  

від чотирнадцяти до п’ятнадцяти років, жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також 
вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я. 
На осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, поширюються вимоги законо-
давства у сфері охорони праці. Забороняється виконання суспільно корисних робіт на радіа-
ційно або хімічно забруднених територіях, у районах ведення бойових дій, виникнення небез-
печних і особливо небезпечних інфекційних хвороб, місцях розташування вибухонебезпечних 
предметів, а також на необоронюваній місцевості.

Профспілки

Закон № 2136 особливу роль за дотриманням трудових прав громадян надав профспілкам. 
Професійні спілки можуть виявляти та ініціювати перед правоохоронними органами питання 
щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у грубому порушенні зако-
нодавства про працю.

У ч. 1 статті 14 Закону №  2136 передбачено: «У межах своєї діяльності професійні спілки 
повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати 
громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом».
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________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням 

підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
  (посада роботодавця 
_____________________________
і найменування підприємства)
_____________________ № _________
            (число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ______

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА ТЕРИТОРІЯХ,  
ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОВЕДЕННЯМ БОЙОВИХ ДІЙ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція з охорони праці під час проведення робіт на територіях, пов’язаних з про-
веденням бойових дій (далі – Інструкція), є додатком до інструкцій з охорони праці за профе-
сіями та визначає заходи безпеки, яких повинен дотримуватися працівник під час проведення 
робіт на територіях, де можливе проведення бойових дій або які зазнали їх наслідків.

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власни-
ком нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом 
Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 №  132; Типового положення про порядок проведення  
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнагляд-
охоронпраці від 26.01.2005 № 15; Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвер-
дженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №  9; а також з  урахуванням вимог 
Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VІІІ; Закону України 
«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ; Кодексу 
цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI; Порядку здійснення навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 444.

1.3. Працівник повинен пройти інструктаж з питань охорони праці за професією та кожним 
виконуваним видом робіт підвищеної небезпеки, а під час проведення робіт на територіях, 
пов’язаних з проведенням бойових дій, – додатково за цією Інструкцією.

1.4. Працівник повинен бути поінформований про план евакуації персоналу з території  
підприємства та про безпечні маршрути переміщення його територією.

1.5. На території підприємства (об’єкта) критичної інфраструктури в обов’язковому поряд-
ку мають бути засоби оповіщення про повітряну небезпеку («повітряна тривога»). Працівники 
повинні мати засоби зв’язку (зокрема, мобільні телефони).

1.6. Працівник повинен знати найближче місце розташування захисних споруд  цивільного 
захисту (сховища, укриття), призначених для укриття працівників від впливу небезпечних  
факторів, що виникають унаслідок воєнних дій. Захисні споруди та їх оснащення повинні від-
повідати нормативним вимогам. 

1.7. Працівник повинен знати найближче місце зберігання медичної аптечки для надання 
домедичної допомоги та порядок її проведення.

1
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1.8. Роботи з ліквідації наслідків аварій на території підприємства (об’єкта), що виникли 
внаслідок бойових дій та можуть призвести до негайної та/або потенційної загрози для життя 
та здоров’я людей, можуть виконуватися до моменту усунення прямої загрози життю людей  
і руйнування засобів виробництва без оформлення документів розпорядчого характеру (зо-
крема, наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки).

1.9. Працівник несе відповідальність за порушення вимог, викладених у цій інструкції,  
згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, до яких мають бути 
внесено зміни, пов’язані із введенням воєнного стану в Україні.

           ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Потрібно перевірити робочу зону та зону проходу до неї на наявність небезпечних 
факторів, зокрема вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, що можуть створи-
ти загрозу. У робочій зоні не повинно бути зруйнованих (завислих) від вибуху будівельних 
конструкцій та зелених насаджень. Роботи не можна проводити в не очищених від наслідків  
обстрілу місцях.

2.2. Роботи на відкритих територіях потрібно проводити переважно в денний час. У міс-
цях проведення робіт зі штучним освітленням рекомендується забезпечувати світломаскуван-
ня. Слід запобігати довготривалому безперервному проведенню робіт у зонах, прилеглих до  
ведення бойових дій.

2.3. У разі залучення до робіт з ліквідації аварійних ситуацій на території підприємства  
працівник має бути ознайомлений з відповідною частиною чинного на підприємстві Плану  
локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків.

  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. У разі виникнення загрози бойових дій (артилерійських обстрілів, бомбардування) пра-
цівник має припинити проведення будь-яких робіт. 

3.2. У разі виникнення загрози бойових дій потрібно обмежити до мінімуму пересування 
відкритою територією, пройти до захисних споруд цивільного захисту або іншого придатного 
для захисту укриття. Перед виходом з робочого місця потрібно вимкнути джерела живлення 
виробничого обладнання, що використовується, та вжити заходів щодо належного зберіган-
ня підконтрольних матеріальних цінностей. Для переміщення слід використовувати безпечні 
маршрути.

3.3. Постійно стежити за оповіщеннями, що надсилаються за допомогою засобів  
зв’язку (зокрема, мобільного телефона), щодо наявності загрози бойових дій та інформувати 
про можливу небезпеку працівників, які перебувають поруч.

3.4. Порядок поводження в зоні бойових дій:

– носити із собою документ, що посвідчує особу;
– рекомендовано мати при собі інформацію про групу крові та можливі проблеми зі здо-

ров’ям (наприклад, алергія на медичні препарати, хронічні захворювання);
– уникати місць скупчення людей, зменшити кількість поїздок без поважної причини;
– не вдаватися в суперечки з незнайомими людьми (це допоможе уникнути можливих  

провокацій); інформувати органи правопорядку, місцеві органи, військових про людей, які 
здійснюють протиправні дії;

– уникати місць, де перебувають озброєні люди або розташована військова техніка, особ-
ливо зон обстрілів;

– у разі раптового обстрілу та відсутності поблизу сховищ лягти на землю головою в бік, 
протилежний до вибухів, і прикрити голову руками або речами;

2
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– у разі виявлення поруч пораненої людини надати їй домедичну допомогу, викликати 
швидку допомогу та представників органів правопорядку; надавати допомогу пораненому 
після того, як закінчиться обстріл;

– ставши свідком поранення або смерті людей, а також вчинення протиправних дій (напри-
клад, арешту, викрадення, побиття), потрібно зберегти якнайбільше інформації про обставини 
подій (зокрема, за допомогою фото).

3.5. Під час бойових дій заборонено:

– наближатися до вікон, якщо почули постріли;
– спостерігати за ходом бойових дій, стояти або бігати під обстрілом;
– сперечатися з озброєними людьми, фотографувати та робити записи в їхній присутності;
– демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;
– підбирати покинуту зброю та вибухонебезпечні предмети;
– торкатися вибухонебезпечних та підозрілих предметів, намагатися розібрати їх чи пере-

нести в інше місце (інформувати телефоном про їхнє розташування територіальним органам);
– носити армійську форму або камуфльований одяг (бажано вдягати одяг темних кольорів, 

який не привертає уваги, та уникати символів, що можуть викликати неадекватну реакцію).
3.6. Порядок поводження під час обстрілу стрілецькою зброєю:

– Під час стрілянини найкраще сховатися в захищеному приміщенні, а якщо це неможливо, 
слід лягти, прикрившись предметами, що можуть захистити від уламків і куль.

– Якщо потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити го-
лову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі 
або канава. Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ґанку. Не слід хова-
тися за автомобілями або кіосками, оскільки вони часто стають мішенями.

– Де б ви не перебували, положення тіла має бути максимально безпечним. Найкраще згру-
пуватися й лягти в позу ембріона, розвернутися ногами в бік стрілянини, прикривши голо-
ву руками та відкривши рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. 
Зачекайте, поки стрілянина не вщухне і хоча б протягом п’яти хвилин не буде пострілів.

– Якщо приміщення, в якому ви перебуваєте, розташоване в зоні регулярних збройних зіткнень, 
слід зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою), що допоможе уникнути розльоту уламків скла. 
Бажано заставити (загородити) вікна – наприклад, мішками з піском або масивними меблями.

3.7. Порядок поводження під час артилерійських обстрілів:

– Під час артилерійського, мінометного обстрілу, ракетного або авіаційного нальоту не слід 
залишатися в під’їздах, під арками та на сходових клітках. Виберіть місце між несучими стіна-
ми в кутку і недалеко від дверей та вікон, для того щоб можна було покинути будинок у разі  
попадання снаряду.

– Небезпечно ховатися в підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автоза-
правних станцій та під стінами будівель з легких конструкцій (такі об’єкти неміцні, тож велика 
ймовірність травмуватися або опинитися під завалом).

– Якщо артилерійський, мінометний обстріл, ракетний або авіаційний наліт застали вас під 
час пересування, слід лягти на землю, туди, де є виступ, або хоча б у невелике заглиблення. 
Захистити можуть бетонні конструкції (крім тих, що можуть обвалитися або загорітися), виїмки, 
неглибокі підземні колодязі, великі трубопроводи та канави.

– Закривати долонями вуха та відкривати рот (це врятує від контузії, убереже від акустич-
ного удару).

– Не виходити з укриття, не зачекавши хоча б 5–10 хвилин після завершення обстрілу (після 
залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна позиції).

– Не приступати до розбору завалів самостійно: чекайте фахівців з розмінування та пред-
ставників аварійно-рятувальної служби.

3.8. Порядок поводження в разі виявлення вибухонебезпечних предметів: 
– Припинити роботу в зоні виявлення предмета: заглушити двигуни, зупинити роботу об-

ладнання. 
– Попередити про знахідку інших осіб, які перебувають поруч, а також керівника робіт.
– Перебувати на безпечній відстані (не менше ніж 100 м від небезпечного предмета), руха-

тися по своїх слідах. 
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– Позначити місце розташування вибухонебезпечного предмета та, якщо можливо, огоро-
дити його. Для огородження можна використовувати підручні матеріали, наприклад: палиці, 
що встановлені навхрест; купи каміння; прокопані канави; шматки яскравої матерії, мотузки, 
інші попереджувальні знаки та написи. 

– Повідомити місцеву оперативну компетентну службу.
– Виконати фотофіксацію предмета та місця його розташування, якщо є засоби фотографу-

вання та фільмування (зокрема, мобільний телефон). 
– Не допускати до небезпечної зони інших людей.
– Дочекатися представників правоохоронних або інших компетентних органів, перебуваю-

чи якнайдалі від вибухонебезпечного предмета або за захисним укриттям.
3.9. До вибухонебезпечних предметів належать: протитанкові та протипіхотні інженер-

ні міни, артилерійські снаряди, мінометні міни, авіаційні бомби, гранати, підривні пристрої, 
освітлювальні та сигнальні ракети, патрони. Характерні ознаки, що вказують на можливу  
належність підозрілого предмета до вибухового пристрою:

– залишені без нагляду валізи, пакунки, коробки тощо в місцях з масовим перебуванням 
людей;

– зовнішня схожість предмета на боєприпаси, навчально-імітаційні, сигнальні, освітлюваль-
ні, піротехнічні вироби;

– наявність на предметі розтяжок, дротів, що тягнуться від предмета, мотузок, скотчу;
– наявність джерел живлення (батарейки, акумулятори тощо), антен з радіопристроєм,  

годинникового або електронного таймера;
– наявність підозрілих звуків, що лунають від предмета (цокання годинника, сигнали через 

певний проміжок часу);
– характерний запах (гасу, розчинника, пально-мастильних і хімічних матеріалів тощо);
– наявність елементів (деталей), що не відповідають їх прямому призначенню;
– наявність сторонніх підозрілих предметів у дверях, вікнах, дереві, закріплених за допомо-

гою дроту, ниток, важелів, шнурів тощо.
3.10. У разі виявлення вибухового предмета заборонено:

– підходити до нього, торкатися предмета та пересувати його;
– перебуваючи поблизу нього, палити, користуватися засобами радіозв’язку, мобільними 

телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
– заливати його рідинами, засипати ґрунтом або намагатися чимось накривати;
– намагатися самостійно знешкодити предмет;
– здійснювати щодо нього будь-які самостійні дії: звуковий, світловий, тепловий чи механіч-

ний вплив. Вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних впливів і нагрівання.
3.11. У разі загрози виникнення вибуху лягти на землю в найближче заглиблене місце (ка-

нави, ями, ритвини тощо) ногами до епіцентру вибуху, обличчям униз, голову прикрити яки-
мись речами або руками, водночас щільно закрити долонями вуха та відкрити рот для врів-
новаження тиску, оскільки звуковий (акустичний удар) може призвести до розривів судин та 
барабанних перетинок.

3.12. Аварії на підприємствах, транспорті та продуктопроводах можуть супроводжувати-
ся викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин, 

зокрема хлору, аміаку. Фактори небезпеки викиду (розливу) хімічно небезпечних речовин: 
забруднення навколишнього середовища, небезпека для всього живого, що опинилося на 
забрудненій місцевості (загибель людей, тварин, знищення посівів тощо). Ступінь ураження 
організму людини небезпечною хімічною речовиною залежить від її концентрації в повітрі та 
тривалості впливу, тому, якщо немає змоги покинути небезпечну зону, слід не панікувати та 
вжити належних заходів безпеки (зокрема, використати засоби індивідуального захисту орга-
нів дихання та найпростіші засоби захисту шкіри). Виходити із зони хімічного зараження необ-
хідно в бік, перпендикулярний напрямку вітру, водночас потрібно обходити тунелі, яри, лощи-
ни (у низинах може бути висока концентрація небезпечних хімічних речовин). У разі підозри 
на ураження небезпечними хімічними речовинами слід уникати фізичних навантажень, необ-
хідно пити велику кількість рідини (чай, молоко, сік, вода) та звернутися до медичного закладу. 
Серед небезпечних хімічних речовин слід виділити насамперед аміак та хлор.
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3.13. Дії в разі отруєння аміаком. 
Аміак – безбарвний газ з характерним різким запахом та їдким смаком. Він майже у два рази 

легший від повітря. Це отруйна речовина, яка характеризується токсичною дією на організм  
людини. Аміак діє на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і очей. Ознаки отруєння аміа-
ком: сильний кашель і задуха; різь в очах; подразнення слизових оболонок та шкірного покри-
ву; порушення частоти пульсу. У разі контакту з рідким аміаком виникає обмороження, можливі  
опіки з пухирями, виразки. Від дії аміаку краще сховатись у підвальному приміщенні. Якщо відчу-
вається запах аміаку, слід використовувати лимонний розчин – потрібно намочити марлю, шарф, 
натуральну хустку чи носовички в цьому розчині та спуститися в нижню частину будівлі (підвал).

3.14. Дії в разі отруєння хлором. 
Хлор – це зеленувато-жовтий газ з різким запахом, важчий за повітря. Під час випарову-

вання рідкий хлор утворює з водяною парою білий туман. Оскільки хлор важчий за повітря, то 
накопичується в низьких ділянках (зокрема, у підвальних приміщеннях, тунелях). Для укриття  
використовують верхні поверхи будинків, із зараженого району слід виходити перпендику-
лярно напрямку вітру та підвищеними місцями, оминаючи низини, виїмки тощо. Якщо відчу-
вається запах хлору, потрібно використовувати засоби захисту органів дихання (респіратор 
протигазовий, ватно-марлеву пов’язку, носовичок, змочені водою або краще 2%-м розчином 
соди – на 0,5 л води додати 1 столову ложку). 

3.15. Дії у випадку ураження фосфорною бомбою.

Фосфорні боєприпаси начинені білим фосфором. Білий фосфор є самозаймистою речови-
ною, що починає горіти в разі контакту з киснем (повітрям). Викликає тяжкі опіки. У випадку 
ураження фосфорною бомбою:

– Не торкатися руками частинок фосфору на шкірі або на одязі.
– Якщо можливо, занурити ушкоджену частину тіла у воду або рясно поливати водою шкіру 

й одяг там, де є краплі фосфору (фосфор у воді не горить).
– Зняти одяг (краще прямо у воді), використовуючи пінцет або щось, чим можна зняти час-

тинки фосфору або обпаленого одягу.
– Рану обробити содовим розчином (1 чайна ложка на склянку води).
– Накласти змочену содовим розчином пов’язку на рану. Не використовувати вату та  

перекис водню!
– У разі отруєння парами фосфорної сполуки прийняти всередину будь-який сорбент (біле 

або чорне вугілля, ентеросгель, атоксил). 
– Якщо потерпілий у свідомості, за потреби прийняти знеболювальні та заспокійливі засоби.
– Пити багато води (можна молоко, лужну воду без газу).
3.16. Заборонено переміщуватися (зокрема, транспортними засобами) у місцях, де про-

ходили бойові дії, якщо там не було проведено перевірку на відсутність вибухонебезпечних 
предметів (розмінування). Рухатися слід дорогами, які придатні для безпечного пересування.

3.17. Роботи з ліквідації наслідків аварій на території підприємства повинні проводитися за 
умови обов’язкового вжиття заходів щодо захисту працівників від можливого впливу шкідли-
вих і небезпечних факторів.

3.18. Відключення виробничого обладнання, якщо це може призвести до зупинення  
виробничого процесу зі значними економічними наслідками, блокування випуску продукції, 
шкідливого впливу на навколишнє середовище, повинно здійснюватися відповідно до вста-
новленого порядку (зокрема, згідно з Планом локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків).

           ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Про виявлених у зоні проведення робіт потерпілих унаслідок бойових дій, випадки руй-
нування будівельних конструкцій та засобів виробництва, а також знайдені вибухонебезпечні 
предмети слід інформувати керівника робіт. Діяти відповідно до його вказівок.

4.2. Вживати лише воду та продукти, що не зазнали впливу небезпечних речовин. Не спожи-
вати овочі й фрукти, які росли на забрудненому ґрунті. Дотримуватися вимог особистої гігієни. 

4



НА ДОПОМОГ У СПЕЦІАЛІСТ У З ОХОРОНИ ПРАЦІ 49

  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі виявлення загрози хімічного або радіоактивного ураження потрібно покинути 
небезпечну зону, пройти до захисної споруди цивільного захисту. Далі діяти за вказівками від-
повідальних осіб підприємства. У разі радіаційного забруднення можна провести йодну про-
філактику:

– йодистий калій вживати по 0,125 г на один прийом після їди разом з чаєм, соком або во-
дою один раз на день протягом семи діб; 

– водно-спиртовий розчин йоду вживати по 3–5 крапель на склянку молока або води після 
їди три рази на день протягом семи діб;

– наносити на поверхню кінцівок рук настоянку йоду у вигляді сітки один раз на день 
протягом семи діб.

5.2. У разі потрапляння під вплив радіації потрібно провести дезактивацію засобів захисту, 
одягу, взуття та санітарну обробку незахищених (відкритих) ділянок тіла людини. Для обробки 
шкіри використовують змочені у воді бавовняні матеріали (марлю, рушник тощо). Слід уникати 
тривалого перебування на забрудненій радіоактивними речовинами території. У приміщеннях 
робити щоденне вологе прибирання, бажано з використанням мийних засобів. 

5.3. У разі виявлення вибухонебезпечного предмета інформувати про це керівника  
робіт та вжити заходів щодо збереження до прибуття уповноважених представників обстанов-
ки в такому стані, в якому вона була на момент події (у разі потреби огородити небезпечну зону 
підручними засобами).

5.4. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) вжити протипожежних заходів, діючи згідно з 
Інструкцією з пожежної безпеки.

5.5. У разі травмування або поранення надати потерпілому домедичну допомогу, діючи за 
Інструкцією з надання домедичної допомоги. У разі потреби забезпечити транспортування по-
терпілого до медичної установи. Для евакуації з небезпечної зони можуть бути використані 
будь-які транспортні засоби

5.6. Домедична допомога ураженим небезпечними хімічними речовинами в осередку  
хімічного ураження полягає в захисті органів дихання, видаленні та знезараженні стійких не-
безпечних хімічних речовин на шкірі, слизових оболонках очей, на одязі та негайній евакуації 
за межі зараженої зони.

5.7. Єдиний номер телефону виклику всіх служб екстреної допомоги – 112. Оперативні 
служби порятунку: пожежна допомога – 101; поліція – 102; швидка медична допомога – 103; 
аварійна служба газової мережі – 104. Передаючи інформацію про небезпеку, слід чітко зазна-
чити місце, де її виявлено, дату, час та особу, яка її виявила.

5.8. Перелік та місце розташування найближчих захисних споруд цивільного захисту (схо-
вища, укриття) додається до цієї інструкції.

____________________________________             ________          ____________________
(посада керівника підрозділу (організації) — розробника)                            (підпис)                                  (прізвище, ініціали)

Узгоджено:
Керівник (спеціаліст) служби охорони праці закладу
_____________ _____________________
           (підпис)                                                     (прізвище, ініціали)

Керівник (фахівець) з правових питань
_____________ _____________________
            (підпис)                                                       (прізвище, ініціали)

P.S. Інструкція може буди доповнена вимогами безпеки, пов’язаними з впливом інших небезпечних чин-
ників (небезпечних речовин).

Підготував Микола Федоренко
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________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням 

підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
  (посада роботодавця 
_____________________________

і найменування підприємства)
_____________________ № _________
          (число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ
З ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція встановлює загальні вимоги щодо працівників під час дистанційної роботи 
в умовах воєнного стану. 

1.2. Працівники під час дистанційної роботи повинні виконувати вказівки роботодавця та 
уповноважених ним відповідальних осіб. Під час виконання роботи дистанційно на працівни-
ків не поширюються Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

1.3. Працівники, як правило, виконують дистанційну роботу вдома, але можуть перебувати 
й за межами дому.

1.4. Додаткові небезпечні чинники під час воєнного стану: 
– руйнування будівельних конструкцій та їх наслідки (зокрема, пожежа), що виникли  

внаслідок бомбардування з повітря, обстрілу;
– вибухові предмети, що не вибухнули; 
– хімічна атака; 
– радіаційна небезпека; 
– бактеріологічна атака;
– психологічний тиск; 
– фізичне насилля.
1.5. Під час ведення бойових дій не можна перебувати в зоні бойових дій – працівникам 

варто сховатися в безпечному для виконання дистанційної роботи місці (зокрема, у захисних 
спорудах цивільного захисту). 

1.6. Потрібно підтримувати постійний зв’язок (за допомогою телефону, інтернету) з безпо-
середніми керівниками та керуватись їх вказівками. 

1.7. Проводити моніторинг інформації щодо небезпек у місці проведення робіт доступни-
ми засобами зв’язку (інтернет, телебачення, радіо) та дотримуватися вказівок місцевих органів 
влади та органів цивільного захисту. 

1.8. Під час дистанційної роботи дотримуватися вимог безпеки, передбачених інструкціями 
з охорони праці за професією та видами виконуваних робіт, а також Інструкцією з охорони праці 
під час проведення робіт на територіях, пов’язаних з проведенням бойових дій (див. с. 44).

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Упевнитися в безпеці робочого місця перед початком робіт. У разі наявності небезпеки, 
спричиненої веденням бойових дій, яка безпосередньо загрожує життю та здоров’ю, праців-
ник не повинен розпочинати роботу.

2.2. Перевірити справність технічних засобів, за допомогою яких здійснюється дистанційна 
робота. 

2.3. Упевнитися, що технічні засоби оповіщення про повітряну тривогу та інші загрози ак-
тивовані. 

1
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2.4. Облаштувати робоче місце з дотриманням санітарно-гігієнічних та ергономічних норм 
(зручна робоча поза, достатнє освітлення, комфортні мікрокліматичні умови тощо).

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. У разі виникнення під час роботи небезпеки, спричиненої веденням бойових дій, яка без-
посередньо загрожує життю та здоров’ю працівника, виконання роботи слід припинити, вико-
ристовувані технічні засоби відключити від мережі живлення, забезпечити власну безпеку.  

3.2. За межами робочого місця працівник повинен пересуватися шляхами, придатними для 
безпечного руху.

3.3. Повернутися до виконання дистанційної роботи можна лише за умови, якщо безпосе-
редня загроза життю та здоров’ю працівника минулася.

3.4. Заходи безпеки, яких повинен дотримуватися працівник під час проведення робіт на 
територіях, де можливе проведення бойових дій (зокрема, під час обстрілу стрілецькою збро-
єю, артилерійських (бомбових) обстрілів, виявлення вибухонебезпечних предметів, а також 
хімічної, бактеріологічної та радіаційної атаки), визначає Інструкція з охорони праці під час 
проведення робіт на територіях, пов’язаних з проведенням бойових дій (див. с. 44).

3.5. Тривалість відпочинку під час виконання роботи дистанційно має бути достатньою для 
збереження працездатності.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Відключити від мережі живлення використовувані під час роботи технічні засоби.
4.2. Для проходу до місця відпочинку користуватися безпечними маршрутами.
4.3. Вживати лише воду та продукти, що не зазнали впливу небезпечних речовин. Потрібно 

дотримуватися вимог особистої гігієни.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ  

5.1. У разі руйнування будівельних конструкцій та виявлення вибухонебезпечного предме-
та слід поінформувати керівника робіт та вжити заходів щодо збереження до прибуття уповно-
важених представників обстановки в такому стані, в якому вона була на момент події. Роботи  
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації мають проводитися за умови обов’язкового вжиття 
заходів щодо захисту працівників від можливого впливу шкідливих і небезпечних чинників.

5.2. У разі виникнення пожежі (виявлення ознак горіння) потрібно діяти згідно з Інструкцією 
з пожежної безпеки.

5.3. У разі погіршення самопочуття та з будь-яких інших причин, що вимагають припинення 
роботи, інформувати телефоном керівника робіт та керуватися його вказівками або викликати 
машину швидкої медичної допомоги.

5.4. У разі несмертельного травмування (поранення) покликати на допомогу, попросити 
про надання домедичної допомоги згідно з порядком дій, викладеним в Інструкції з надання 
домедичної допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку.

5.5. Єдиний номер телефону виклику всіх служб екстреної допомоги – 112. Оперативні 
служби порятунку: пожежна допомога – 101; поліція – 102; швидка медична допомога – 
103; аварійна служба газової мережі – 104. Передаючи інформацію про небезпеку, слід чітко 
зазначити місце, де її виявлено, дату та час, а також особу, яка її виявила.

____________________________________              ________          ____________________
  (посада керівника підрозділу (організації) – розробника)                            (підпис)                                (прізвище, ініціали)

Узгоджено:
Керівник (спеціаліст) служби охорони праці закладу
_____________ _____________________
           (підпис)                                                     (прізвище, ініціали)

Керівник (фахівець)  з правових питань
_____________ _____________________
              (підпис)                                                  (прізвище, ініціали) Розробила Ольга Богданова.

Під редакцією Миколи Федоренка



ДОДАТОК ДО ЖУРНАЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 4/202252

      НОРМАТИВНА БАЗА

Загальний механізм створення, утримання фонду захис-
них споруд цивільного захисту та ведення його обліку визначає  
Порядок створення, утримання фонду захисних споруд  
цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений  
постановою КМУ від 10.03.2017 № 138 (далі – Постанова № 138).

Організацію експлуатації захисних споруд конкретизують  
накази Міністерства внутрішніх справ України, а саме:

1. Наказ МВС від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання використан-
ня захисних споруд цивільного захисту», яким затверджено такі 
нормативні документи:

Порядок створення, утримання фонду захисних споруд 
цивільного захисту та ведення його обліку (далі – Порядок 
утримання фонду № 138).

Конкретизовано механізм створення, утримання фонду захис-
них споруд цивільного захисту, зокрема споруд подвійного при-
значення та найпростіших укриттів, та ведення їх обліку.

Порядок використання у мирний час захисних споруд 
цивільного захисту для господарських, культурних і побуто-
вих потреб (далі – Порядок у мирний час № 138).

Микола Федоренко, 
заступник головного 
редактора журналу 
«Охорона праці»

Українці вже не з кінофільмів про війну, а з власного 
життєвого досвіду знають, що таке бомбосховище. 
Утримувати такі споруди – завдання не лише 
центральної й місцевої влади, а й підприємств.

Захисні споруди цивіль-
ного захисту  (далі  – захисні 
споруди) – інженерні споруди, 
призначені для захисту насе-
лення від впливу небезпечних 
факторів, що виникають внас-
лідок надзвичайних ситуацій, 
воєнних дій або терористичних 
актів (ч. 14 п. 1 статті 2 Кодексу 
цивільного захисту України 
від 02.10.2012 №  5403-VI; п. 3.1  
ДБН А.3.1-9:2015 «Захисні спо-
руди цивільного захисту. Експлу-
атаційна придатність закінчених 
будівництвом об’єктів»). Захисні 
споруди є  основним засобом 
колективного захисту населен-
ня. Для вирішення питань щодо 
укриття населення у  захисних 
спорудах створюється фонд 
таких споруд. 

Суб’єкти господарювання 
зобов’язані забезпечувати до-
тримання вимог законодавства 
щодо створення, зберігання, 
утримання, використання та  ре-
конструкції захисних споруд 
цивільного захисту (ч. 15  стат - 
ті 20 Кодексу цивільного захисту 
України). Захисні споруди дер-
жавної та комунальної власності 
не  підлягають приватизації (від-
чуженню) (ч. 12 статті 32 Кодексу 
цивільного захисту України).

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 
ДО ЗАХИСНИХ СПОРУД 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
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Конкретизовано механізм використання в мирний час захисних споруд цивільного захисту 
для господарських, культурних і побутових потреб.

Типовий договір оренди захисних споруд цивільного захисту.
Конкретизовано форму договору між Орендарем та Орендодавцем. Договір містить 45 по-

зицій, до договору додатково додається:
розрахунок орендної плати;
акт приймання-передавання захисної споруди;
копія паспорта захисної споруди (сховища, протирадіаційного укриття);
звіт про оцінку / акт оцінки захисної споруди (у разі потреби);
копія документа, що відповідно до закону засвідчує державну реєстрацію права користу-

вання нерухомим майном (у разі потреби).

2. Наказ МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання 
та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»:

Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (далі – 
Вимоги щодо утримання № 579).

Конкретизовано питання утримання та експлуатації захисних споруд, зокрема організації:
інформаційного забезпечення захисної споруди (зразки табличок позначення захисних 

споруд та покажчиків маршруту до них; перелік документації; форми Акт оцінки стану готов-
ності захисної споруди та Журналу перевірки сховища (протирадіаційного укриття); План при-
ведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням;

технічного обслуговування захисних конструкцій та окремих пристроїв (примірний  
перелік робіт; способи виявлення та усунення несправностей (дефектів, недоліків) систем 
життєзабезпечення сховищ (зокрема, забезпечення герметичності, гідроізоляції та темпера-
турно-вологісного режиму); таблиці періодичності проведення планових оглядів і перевірок, 
технічного обслуговування і ремонтів основного обладнання; технологічні карти перевірки 
на герметичність, регулювання та ремонту основного обладнання; зразок оформлення плану  
ремонту захисних споруд);

формувань з обслуговування захисної споруди (примірні схеми формувань; норми осна-
щення формувань);

комплектування майна (перелік майна захисної споруди, у тому числі лікарських засобів 
та медичних виробів);

консервації систем життєзабезпечення сховищ (план консервації та збереження інженер-
них мереж і спеціального обладнання).

Вимоги щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд 
цивільного захисту (далі – Вимоги щодо обліку № 579).

Конкретизовано систему нумерації (присвоєння облікових номерів) захисних споруд ци-
вільного захисту та визначено зразки облікових документів паперового обліку фонду захисних 
споруд (паспорта захисної споруди, облікової картки захисної споруди, книги обліку захисних 
споруд і книги обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів).

Вимоги щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та екс-
плуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджу-
ють таку неможливість (далі – Вимоги щодо неможливості утримання № 579).

Конкретизовано критерії неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних 
споруд, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість (Акта про подальше 
використання сховища (протирадіаційного укриття); Довідки щодо потреби у захисній споруді 
цивільного захисту). 

-
-
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2         КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД 

Захисні споруди поділяють на: 
сховища;
протирадіаційні укриття;
споруди подвійного призначення та найпростіші укриття;
швидкоспоруджувані захисні споруди.

2.1. Сховища
Укриттю у сховищах підлягають (ч. 3 статті 32 Кодексу цивільного  

захисту України): 
працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, 

віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих 
у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжу-
ють свою діяльність в особливий період; 

персонал атомних електростанцій, інших ядерних установок і  пра-
цівники суб’єктів господарювання, які забезпечують функціонування  
таких станцій (установок); 

працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, 
віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та роз-
ташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, а також працівники 
чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міст, відне-
сених до відповідних груп цивільного захисту; 

хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, які не підляга-
ють евакуації або не можуть бути евакуйовані в безпечне місце.

2.2. Протирадіаційні укриття
Укриттю у протирадіаційних укриттях підлягають (ч. 3 статті 32 Кодексу цивільного 

захисту України): 
працівники суб’єктів господарювання, віднесених до першої та другої категорій цивільно-

го захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, які 
продовжують свою діяльність у воєнний час; 

працівники суб’єктів господарювання, розташованих у зонах можливих руйнувань, небез-
печного і значного радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій; 

населення міст, не  віднесених до  груп цивільного захисту, та  інших населених пунктів, 
а також населення, евакуйоване з міст, віднесених до груп цивільного захисту і зон можливих 
значних руйнувань; 

хворі, медичний та  обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, розташованих 
за  межами зон можливих значних руйнувань міст, віднесених до  груп цивільного захисту, 
і суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту, а також закладів охо-
рони здоров’я, які продовжують свою діяльність у воєнний час. 

-
-

-

-
-

-

-

-

-
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2.3. Споруди подвійного призначення та найпростіші укриття
Споруда подвійного призначення – це наземна або підземна споруда, що може бути вико-

ристана за основним функціональним призначенням і для захисту населення. 
Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, 

що знижує комбіноване ураження людей. 
Споруди подвійного призначення та  найпростіші укриття використовують для захисту  

людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а  також від дії засобів ураження  
в особливий період. 

-

-
-

-

2.4. Швидкоспоруджувані захисні спо-
руди

Швидкоспоруджувана захисна споруда  – 
захисна споруда, яку зводять зі  спеціальних 
конструкцій за короткий час для захисту людей 
від дії засобів ураження в  особливий період. 
У  швидкоспоруджуваних захисних спорудах, 
найпростіших укриттях та спорудах подвійного 
призначення підлягає укриттю населення міст, 
віднесених до  груп цивільного захисту, яке 
не підлягає евакуації в безпечне місце, а також 
інших населених пунктів. 
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          УЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД

Безпосередні будівельні норми проєктування, будівництва та улаштування захисних 
споруд визначено:

ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони».
ДБН А.3.1-9:2015 «Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність  

закінчених будівництвом об’єктів».
ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» (у відкритому доступі 

є версія ДБН В.1.2-4-2016).
Порядок розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної 

оборони)» у проєктній документації на нове будівництво (реконструкцію, технічне переосна-
щення) об’єктів будівництва та організації проведення його експертизи визначають Методичні 
реко мендації щодо розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони)» у складі проєктної документації об’єктів, затверджені наказом МНС 
України від 10.02.2012 № 485. Цей документ призначений для використання замовниками (інвес-
торами) будівництва, проєктними організаціями, органами управління з питань цивільного захи-
сту (цивільної оборони), експертними організаціями, а також державними та місцевими органами 
влади; дія цього документа не поширюється на розроблення такого розділу в складі містобудівної 
документації (документів з питань планування, забудови та іншого використання територій).

Під час проєктування захисних споруд мають бути враховані нормативні вимоги щодо ін-
клюзивності (доступності) для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (зокре-
ма, ДБН 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд») та передбачати не менше ніж 10% 
місць для таких осіб, при цьому проєктування захисних споруд повинно здійснюватися з ура-
хуванням використання таких споруд у мирний час для господарських, культурних та побу-
тових потреб. Такі вимоги містяться в будівельних нормах, зокрема у ДБН В.2.2-10-2001 «Бу-
динки і споруди. Заклади охорони здоров’я»; ДБН В.2.2-13-2003 «Будинки і споруди. Спортивні 
та фізкультурно-оздоровчі споруди»; ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будин-
ки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки.  
Основні положення»; ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади».

Заборонено влаштовувати захисні споруди (п. 1.17 ДБН В.2.2.5-97): 
під виробничими та складськими приміщеннями, в яких розташовані резервуари з хіміч-

но шкідливими рідинами, печі з розплавленими металами або інші речовини, небезпечні для 
персоналу, який переховується; 

у приміщеннях, в яких є магістральні транзитні газо-, тепло- та водопроводи, якщо немає 
можливості двостороннього їх відключення, а також вводи електричної енергії високої напруги; 

на схилах, що піддаються зсувам або іншим геологічним процесам, а також на територіях 
з виробками; 

ближче ніж 30 м від сховищ або складів з горючими матеріалами (передбачають заходи 
щодо захисту сховища та підходів до нього від затоплення горючою рідиною). 

Статус захисної споруди, її основні технічні характеристики ви-
значає Паспорт захисної споруди цивільного захисту за  фор-
мою додатка 2 до Вимог щодо обліку № 579 та Облікова картка 
споруди цивільного захисту за формою додатка 3 до Вимог щодо 
обліку № 579. Паспорт сховища підписує керівник організації з екс-
плуатації та  представник підрозділу з  питань цивільного захисту 
місцевих органів влади. 

          УТРИМАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД

Порядок утримання захисних споруд залежно від місцевої 
специфіки конкретизує центральний орган виконавчої влади, 
який забезпечує формування та  реалізує державну політику 
у сфері цивільного захисту. Контроль за готовністю захисних 

-
-
-

-
-

-
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споруд до  використання за  призначенням забезпечує центральний орган виконавчої 
влади, який здійснює державний нагляд у  сферах техногенної та  пожежної безпеки, 
спільно з відповідними органами та підрозділами цивільного захисту, місцевими орга-
нами влади. 

Суб’єкти господарювання (балансоутримувачі) призначають осіб, відповідальних за об-
слуговування та експлуатацію фонду захисних споруд, та створюють об’єктові формування 
цивільного захисту з обслуговування захисних споруд. Створення формувань здійснюється 
відповідно до Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, 

затвердженого постано-
вою КМУ від 09.10.2013 
№ 787 (далі – Постано-
ва № 787). У житловому 
секторі особовий склад 
груп з обслуговування 
захисних споруд доціль-
но призначати зі складу 
технічного і обслугову-
ючого персоналу суб’єк-
тів господарювання, що 
здійснюють експлуата-
цію або обслуговують 
житлові будинки (пп. 1, 4 
глави 1 розділу VІ Вимог 
щодо утримання № 579). 

Утримання фонду за-
хисних споруд у готов-
ності до використання 
за призначенням здійс-
нюється їх балансоутри-
мувачами. У разі вико-
ристання однієї захисної 

споруди кількома суб’єктами господарювання вони беруть участь в її утриманні відповідно 
до договорів, укладених з балансоутримувачем захисної споруди (п. 9 Порядку утримання  
фонду № 138).

Конкретний строк приведення захисної споруди в готовність до використання за призна-
ченням (крім споруд, що відповідно до законодавства повинні перебувати в постійній готовно-
сті) зазначається в паспорті захисної споруди (п. 10 Порядку утримання фонду № 138):

не більше 12 годин – для захисних споруд, призначених для укриття працівників (персо-
налу найбільшої працюючої зміни) суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних кате-
горій цивільного захисту; 

не більше 24 годин – для інших захисних споруд, споруд подвійного призначення та най-
простіших укриттів.

Безпосередні організаційні заходи щодо використання фонду захисних споруд та обов’язки 
особового складу формування з обслуговування захисної споруди визначає розділ VІІ Вимог 
щодо утримання № 579.

Формування цивільного захисту залежно від призначення можуть бути рятувальні, ава-
рійно-відновлювальні, аварійно-технічні, пожежні, інженерні, медичні, транспортні, ремонтні,  
а також формування радіаційного і хімічного спостереження, санітарної обробки людей, спе-
ціальної обробки майна, одягу та транспорту, матеріально-технічного та продовольчого забез-
печення, зв’язку, захисту сільськогосподарських тварин та рослин, обслуговування захисних 
споруд цивільного захисту та інші (п. 2 Постанови № 787).
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Об’єктові формування цивільного захисту утворюються суб’єктами господарювання, які  
мають чисельність працюючого персоналу понад 50 осіб та володіють транспортною, будівель-
ною, комунальною, медичною, пожежною та іншою спеціальною технікою і відповідають одній 
з таких умов (п. 3 Постанови № 787):

 віднесені до відповідної категорії цивільного захисту (особливої важливості, першої або 
другої категорії);

 мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та (або) продовжують свою 
виробничу діяльність в особливий період;

 експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки або потенційно небезпечні об’єкти.
Примірне положення про формування цивільного захисту затверджується Міноборони. 

Методичне керівництво та контроль за утворенням формувань цивільного захисту здійснює 
ДСНС (п. 6 Постанови № 787).

Вимоги до утримання будівельних конструкцій та інженерного обладнання сховища ви-
значає розділ ІІІ Вимог щодо утримання № 579, зокрема:

 захисних конструкцій та пристроїв – глави 1, 2, 3;

 систем вентиляції – глава 4;
 електрообладнання, у тому числі дизельної електростанції, – глава 5;

-

 
 систем водопостачання, каналізації і опалення – глава 6;
 системи зв’язку і оповіщення – глава 7.

Перелік документації захисної споруди визначає додаток 18 до Вимог щодо утримання 
№ 579 (див. додаток 1).

-

-

-

-

-
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Перелік майна, необхідного для укомплектування захисної споруди, визначає додаток 20 
до Вимог щодо утримання № 579, зокрема:

 майна протипожежного;
 лікарських засобів та медичних виробів;
 робочого інвентарю і майна для організації харчування та прибирання приміщень.

-

Періодичність проведення перевірок справності будівельних конструкцій та основного  
інженерного обладнання сховища визначає глава 9 розділу ІІІ, додаток 10 до Вимог щодо 
утримання № 579. Зокрема, справність систем вентиляції, противибухових пристроїв, систем 
водопостачання, каналізації і опалення, герметичність сховища перевіряється не рідше ніж 
один раз на рік; візуальна перевірка регенеративного обладнання – один раз на півтора року;  
перевірка справності систем фільтровентиляційного обладнання – двічі на рік; перевірка  
роботи дизель-генератора – не рідше ніж один раз на три місяці.

Результати перевірки сховища на герметичність оформлюють довідкою про перевірку гер-
метичності сховища за формою додатка 6 до Вимог щодо утримання № 579. Технологічні карти 
перевірки на герметичність сховищ та їх окремих елементів наведено в додатку  8 до Вимог 
щодо утримання № 579.

Результати технічного обслуговування і ремонтів сховищ відображаються в журналі пере-
вірки стану сховища (протирадіаційного укриття) за формою додатка 12 до Вимог щодо утри-
мання № 579. Періодичність проведення технічного обслуговування спеціального обладнання 
захисних споруд визначає додаток 17 до Вимог щодо утримання № 579.

          ВИПАДКИ НЕМОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО УТРИМАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД

Перелік випадків неможливості подальшого утримання захисних споруд (п.  4 Вимог 
щодо неможливості утримання № 579):

набуття захисними спорудами, будівлями і спорудами, до складу яких входять захисні спо-
руди (для вбудованих захисних споруд), аварійного стану та технічної неможливості або еконо-
мічної недоцільності їх відновлення;

технічної неможливості або економічної недоцільності збереження захисних споруд під 
час будівництва (нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції, реставрації);

постійного затоплення (підтоплення) захисних споруд ґрунтовими чи паводковими  
водами і технічної неможливості або економічної недоцільності проведення заходів із водо-
зниження (водовідведення) та/або відновлення гідроізоляції захисних споруд;

фізичної ліквідації гірничих або шахтних виробок, виведення з експлуатації їх окремих ді-
лянок, у яких розміщено захисні споруди;

передання в установленому порядку територій, на яких розміщено захисні споруди, для 
видобутку корисних копалин загальнодержавного значення відкритим (кар’єрним) способом 
і відсутності потреби в таких захисних спорудах;

за судовим рішенням, що набрало законної сили;
встановлення під час проведення технічної інвентаризації факту відсутності як об’єктів 

нерухомого майна захисних споруд або будівель і споруд, до складу яких вони входили, через 
їх руйнування (знесення);

ліквідації цілісного майнового комплексу, до складу якого входять захисні споруди, під 
його демонтаж (розбирання) під час реалізації майна ліквідованих суб’єктів господарювання;

відсутності потреби в захисних спорудах через неможливість їх використання для укриття 
будь-яких категорій населення в разі відсутності або ліквідації балансоутримувачів і відсутно-
сті інших суб’єктів господарювання та населення на території в межах радіусів збору навколо 
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таких захисних споруд, визначених відповідно до будівельних норм, а також відсутності на-
мірів забудови відповідних територій згідно з належним чином затвердженою містобудівною 
документацією.

-

         ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД У МИРНИЙ ЧАС

Захисні споруди можуть використовуватися для потреб суб’єкта господарювання як  
(п. 5 Порядок у мирний час № 138):

 виробничі приміщення, віднесені в установленому порядку за показником вибухопо-
жежної та пожежної небезпеки до категорій Г і Д, у яких проводяться роботи, не пов’язані  
з технологічними процесами, внаслідок яких виділяються шкідливі рідини, пари і гази, небез-
печні для людей, і які не потребують природного освітлення (крім захисних споруд, розміщених  
у житлових будинках та в будинках і спорудах громадського призначення);

 складські приміщення, віднесені в установленому порядку за показником вибухопожеж-
ної та пожежної небезпеки до категорій Г і Д, для зберігання майна і матеріалів (у вбудованих 
захисних спорудах виключно за наявності окремого входу);

 приміщення для розміщення аварійних (ремонтних) та чергових служб;
 основні та допоміжні (підсобні) приміщення закладів охорони здоров’я;
 гаражі або стоянки автомобілів та автокарів (якщо це передбачено проєктом будівництва 

захисної споруди і не потребує перепланування її основних і допоміжних приміщень);
 приміщення для проведення навчальних занять;
 заклади культури;
 виставкові зали;
 приміщення для торгівлі і громадського харчування (магазини, зали їдалень, буфети, кафе 

тощо);
 спортивні приміщення (тири, зали для проведення спортивних занять);
 приміщення для побутового обслуговування населення (ательє, пункти прокату, при-

ймальні пункти тощо);
 гардеробні та інші побутові приміщення;
 адміністративні та офісні приміщення.

Під час використання захисних споруд для потреб суб’єкта господарювання забороня-
ється (п. 10 Порядок у мирний час № 138):

 реконструкція, у тому числі перепланування приміщень, без розроблення проєктної  
документації на реконструкцію або перепланування;

 улаштування додаткових отворів (прорізів) у несучих та огороджувальних конструкціях, 
які знижують рівень захисних властивостей споруди;

 демонтаж існуючого інженерно-технічного та спеціального обладнання;
 порушення герметизації та гідроізоляції споруди;
 застосування горючих синтетичних матеріалів під час оздоблення приміщень;
 встановлення та експлуатація приладів і обладнання, не передбачених проєктною доку-

ментацією;
 перекриття фарбуванням написів на інженерно-технічному та спеціальному обладнанні 

про найменування заводу-виробника, технічні характеристики та його призначення.
 використання елементів інженерно-технічного та спеціального обладнання захисних 

споруд (зокрема, захищеної дизельної електростанції та базових елементів вентиляційних  
систем (окрім випадків ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій).
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Додаток 1 
Перелік документації захисної споруди

Назва документа Місце його знаходження

Вимоги щодо утримання, експлуатації та організації 
обліку захисних споруд цивільного захисту

У структурному підрозділі з питань цивільного 
захисту (у фахівця з питань цивільного захисту) 
або посадової особи, відповідальної  
за обслуговування захисної споруди

Паспорт захисної споруди цивільного захисту (сховища, 
протирадіаційного укриття)

У структурному підрозділі з питань цивільного 
захисту (у фахівця з питань цивільного захисту) 
або посадової особи, відповідальної  
за обслуговування захисної споруди

Опис обладнання та майна захисної споруди Вивішується на стіні біля столу командира 
формування (відповідальної особи)  
з обслуговування захисної споруди

Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж  
із зазначенням пристроїв для відключення

У командира формування (відповідальної 
особи) з обслуговування захисної споруди

Журнал перевірки сховища (протирадіаційного укриття) 
(додаток 12 до Вимог щодо утримання № 579)

У командира формування (відповідальної 
особи) з обслуговування захисної споруди

План захисної споруди із зазначенням пристроїв  
для сидіння і лежання та шляхів евакуації

Вивішується на дошці документації

План приведення захисної споруди в готовність У командира формування (відповідальної 
особи) з обслуговування захисної споруди

Інструкції щодо експлуатації фільтровентиляційного  
та іншого інженерного обладнання

Вивішуються в місцях розташування 
обладнання

Правила користування вимірювальними приладами 
(використовуються оригінали або копії формулярів 
приладів)

У командира формування (відповідальної 
особи) з обслуговування захисної споруди

Журнал контролю якості фільтрів-поглиначів (додаток 7 
до Вимог щодо утримання № 579)

У командира формування (відповідальної 
особи) з обслуговування захисної споруди

Інструкція з пожежної безпеки Вивішується на дошці документації

Інструкція з обслуговування та заходів безпеки під час 
експлуатації дизель-електростанції

Вивішується у приміщенні дизель-
електростанції

Журнал обліку роботи дизель-електростанції У командира формування (відповідальної 
особи) з обслуговування захисної споруди

Формуляри фільтровентиляційних агрегатів У командира формування (відповідальної 
особи) з обслуговування захисної споруди)

Інструкція щодо порядку провітрювання захисної 
споруди

Вивішується на дошці документації

Результати лабораторних досліджень якості питної води  
в резервуарах для питної води

У командира формування (відповідальної 
особи) з обслуговування захисної споруди

Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення 
(вентиляції, водопостачання і каналізації, 
електропостачання) із зазначенням на них пристроїв  
для відключення

Вивішуються:  
експлуатаційна схема водопостачання –  
біля водорозбірних кранів аварійних ємностей;  
експлуатаційна схема каналізації –  
перед входом у санвузол

Схема оповіщення та інформування зі списками 
телефонів органів управління відповідної територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, 
її місцевих ланок, органів і підрозділів ДСНС, керівного 
складу спеціалізованих служб, об’єктових  
та територіальних формувань цивільного захисту

Вивішується на стіні біля столу командира 
формування (відповідальної особи)  
з обслуговування захисної споруди
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Порядок перевірки сховища на герметичність Вивішується на стіні біля столу командира 
формування (відповідальної особи)  
з обслуговування захисної споруди

Довідка про перевірку сховища на герметичність У командира формування (відповідальної 
особи) з обслуговування захисної споруди)

Правила поведінки в захисній споруді Вивішуються на дошці документації

Список особового складу формування з обслуговування 
захисної споруди, його функціональні обов’язки, порядок 
дій під час приведення захисної споруди у готовність  
та використання захисної споруди за призначенням

У командира формування (відповідальної 
особи) з обслуговування захисної споруди)

Інструкція щодо порядку використання засобів 
індивідуального захисту

У командира формування (відповідальної 
особи) з обслуговування захисної споруди)

Додаток 2

Опис аптечки колективної захисної споруди, розрахованої на 100–150 осіб

№ 
з/п Найменування майна Одиниця 

виміру Кількість

Лікарські засоби

1 Аміак, 10%-й розчин, 100 мл фл. 1

2 Метамізол натрію, табл. по 0,5 г № 10 уп. 3

3 Каптоприл, табл. по 25 мг № 10 уп. 2

4 Дротаверин, табл. по 40 мг № 10 уп. 1

5 Ацетамінофен (парацетамол), табл. по 0,5 г № 12 (10) уп. 2

6 Лоперамід, табл. по 2 мг № 10 уп. 3

7 Вугілля активоване, табл. по 0,25 г № 10 уп. 10

8 Кислота ацетилсаліцилова, табл. по 0,5 г № 10 уп. 1

9 Хлоргексидин, 0,05% розчин, 100 мл фл. 1

10 Настойка валеріани, 25 (30) мл фл. 1

11 Нітрогліцерин, табл. по 0,5 мг № 40 уп. 1

12 Повідон-йоду, 10% розчин, 100 мл фл. 1

13 Сульфацил натрію, 30% розчин, 10 мл фл. 2

Перев’язувальні засоби

1 Серветки марлеві стерильні 16 см х 14 см № 5 шт. 20

2 Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см шт. 3

3 Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний шт. 2

4 Лейкопластир котушковий 2 см х 5 м шт. 1

5 Бинт еластичний медичний 10 см х 2 м шт. 1

6 Косинка медична перев’язувальна шт. 2

Медичні вироби

1 Джгут кровоспинний шт. 1

2 Склянка для прийому ліків шт. 1

3 Термометр медичний безртутний шт. 2

4 Термоковдра шт. 2

5 Рукавички одноразові медичні оглядові нестерильні нітрилові шт. 10
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ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Який порядок встановлення інвалідності та відшкодування заподіяної 
внаслідок інвалідності шкоди на період воєнного стану?

Постановою КМУ від 08.03.2022 № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експер-
тизи на період дії воєнного стану на території України» визначено, що на період дії воєнного стану на 
території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування:

–  у разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до медико-соці-
альної експертної комісії (далі – МСЕК), така комісія приймає рішення про встановлення інвалідності заочно 
на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК);

–  обласні, районні, міжрайонні та міські МСЕК здійснюють свої функції із забезпеченням принципу екстериторі-
альності та забезпечують проведення медико-соціальної експертизи за направленням ЛКК незалежно від місця  
реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.
Рішення щодо продовження тимчасової непрацездатності за її наявності приймається без направлення на 

МСЕК лікуючим лікарем або ЛКК; направлення лікарем чи ЛКК на МСЕК здійснюється не пізніше ніж через місяць 
після припинення або скасування воєнного стану.

ІНСТРУКТАЖІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Як організувати проведення інструктажів під час воєнного стану? Якщо 
наказом оформлено простій у роботі або працівники виконують роботу 
дистанційно, чи потрібно проводити позаплановий інструктаж?

Відповідно до ст. 64 Конституції України в умовах воєнного стану можуть бути встановлені окремі обме-
ження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. У листі Торгово-промислової палати Укра-
їни від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 зазначено, що воєнна агресія Російської Федерації проти України  

є форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили). Тож, поки триває воєнний стан в Україні, для 
всіх роботодавців наявні підстави непереборної сили, які можуть вплинути на функціонування системи управлін-
ня охороною праці підприємства. Це стосується й організації проведення інструктажів з питань охорони праці, 
оскільки на території, де ведуться бойові дії, немає змоги проводити планові заходи. У таких умовах чинне зако-
нодавство дозволяє подовжити строк дії документів на період дії воєнного стану та протягом одного місяця після 
його скасування. Ці вимоги стосуються й дотримання строків проведення повторних інструктажів з питань 
охорони праці, особливо коли працівники «працюють» в умовах простою. Наприклад, відповідно до постанови 
КМУ від 28.02.2022 № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» 
зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та видачу дозвільними органами доку-
ментів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні, водночас зупинені строки можуть бути поновлені  
в місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України.

Отже, на період дії воєнного стану чинне законодавство дозволяє продовжувати строк дії документів, що ви-
користовуються в межах виробничої діяльності (зокрема, строків проведення повторних інструктажів з питань 
охорони праці). У безпечних регіонах України інструктажі можна проводити в повному обсязі.

У разі залучення виробничого персоналу до проведення робіт на території, де можуть проводитись або про-
водились бойові дії (обстріли, вплив небезпечних хімічних речовин, наявність вибухонебезпечних предметів 
тощо), роботодавець повинен організувати проведення позапланового інструктажу з питань охорони праці пра-
цівників щодо безпечного поводження в таких умовах, а також ознайомити з істотними змінами умов праці (за їх 
наявності) (зразок Інструкції див. на с. 44).

Статтями 29, 153 Кодексу законів про працю України у разі наявності трудового договору про дистанційну  
роботу передбачено можливість дистанційного проведення інструктажу з питань ОП. У такому разі підтверджен-
ням проведення інструктажу вважають факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем 
та працівником. Варто зазначити, що Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань  
з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) передбачає дистанційне проведення тільки навчання та перевірки  
знань з питань охорони праці.

Заступник головного редактора
журналу «Охорона праці»
відповідає на запитання наших читачів. 


