
                                Таблиця пропозицій та зауважень          

до проєкту «Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я на роботі в металургійній промисловості» 

№ 

з/п 

Зміст  проекту «Мінімальні вимоги щодо безпеки та 

здоров’я на роботі в металургійній промисловості  

 

Пропозиції до проєкту «Мінімальні вимоги щодо 

безпеки та здоров’я на роботі в металургійній 

промисловості». 

Жовтим коліром позначено пропозиції та зауваження. 

Примітка 

Обґрунтування 

пропозицій 

 II. Загальні вимоги  

 1. Загальні положення  

1.Працівник має право відмовитися від дорученої 

роботи, якщо створилася виробнича ситуація, 

небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, 

які його оточують, або для виробничого середовища чи 

довкілля. Він зобов’язаний негайно повідомити про це 

безпосереднього керівника або роботодавця 

 

II. Загальні вимоги 

1. Загальні положення 

1.Працівник має право відмовитися від дорученої 

роботи, якщо створилася виробнича ситуація, 

небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, 

які його оточують, або для виробничого середовища 

чи довкілля. Він зобов’язаний негайно повідомити про 

це безпосереднього керівника або роботодавця 

 Додати:      

 Факт наявності такої ситуації за необхідності 

підтверджується за участю представника профспілки, 

членом якої він є, або уповноваженої працівниками 

особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка 

на підприємстві не створювалася), а у разі спірної 

ситуації також страхового експерта з охорони праці. 

Ст. 6 Закону України 

“Про охорону праці” 

 

 6. Роботи з підвищеною небезпекою необхідно 

проводити за нарядом-допуском. 

6. Роботи з підвищеною небезпекою необхідно 

проводити за нарядом-допуском, відповідно до 

встановленої форми для даного виду робіт.     
 

Потрібно зосередити 

увагу на  тому, що 

форми  наряд-допуску 

для різних видів робіт 

підвищеної небезпеки 

різні, тому потрібно 

обрати відповідну 

форму, яка регламентує 

відповідні роботи. 

 Додати:      

 

7.Забороняється допуск осіб віком до вісімнадцяти 

років до робіт передбачених Переліком важких робіт і 

Ст. 11 Закону України 

“Про охорону праці” 
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робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на 

яких забороняється застосування праці неповнолітніх.         
 

 Додати:      

 

8.Роботодавець повинен ознайомити працівників під 

розпис з умовами праці на підприємстві, наявності на 

робочому місці, де вони будуть працювати, 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще 

не усунені, і відносно можливих наслідків їх впливу на 

здоров’я, а також про права на пільги і компенсації за 

роботу в таких умовах. 

Ст. 6 Закону України 

“Про охорону праці” 

 

 

 Додати:      

 

9.Роботодавець  зобов'язаний  організувати 

проведення попереднього (під час прийому на роботу) і 

періодичного (протягом  трудової діяльності) 

медичних оглядів працівників,  які зайняті на важких 

роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними 

умовами  праці,  а також щорічного огляду осіб віком 

до 21 року. Перелік осіб,  які підлягають медичному 

огляду,  строк  і  порядок його  проведення  

визначається  відповідно  до  Порядку проведення 

медичних  оглядів  працівників. 

Ст.17Закону України 

“Про охорону праці” 

 

 Додати:      

 

10. На кожному підприємстві  повинні  бути  

складені  плани локалізації  та  ліквідації  аварійних  

ситуацій і аварій. 

Відповідно до  

Розділу ІІІ п.2 п.2 ци 

правил 

 2. Забезпечення засобами індивідуального захисту  

 

 
     Додати:      

     

2. Забезпечення засобами індивідуального 
захисту 

3.Забоpоняється допускати до pоботи осіб без 

спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального 

захисту та запобіжних пpистpоїв в обсязі меншому 

встановлених норм та/або затверджених у 

відповідному розділі колективного договору. 

Ризики не встановлюють 

необхідну мінімальну 

кількість ЗІЗ, що 

дозволить роботодавцям 

зменшити обсяг 

видаваємих ЗІЗ.  

Норми безплатної 

видачі спеціального 

одягу,  спеціального 

взуття та інших засобів 

індивідуального  
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захисту  працівникам  

металургійної 

промисловості,  

затверджених наказом 

Державного комітету 

України з промислової  

безпеки,  охорони  праці 

та гірничого нагляду від 

27.08.2008   N  187.  
  Порядок забезпечення  

засобами  

індивідуального  захисту 

працівників  

здійснюється  відповідно  

до  «Мінімальних 

вимог безпеки і 

охорони здоров’я при 

використанні 

працівниками засобів 

індивідуального 

захисту на робочому 

місці»,  затвердженого 

наказом Міністерства 

соціальної політики 

України від  29.11.2018  

N  1804, (НПАОП 0.00-

7.17-18).  

 IІІ. Територія підприємства. Будівлі та споруди 

 

IІІ. Територія підприємства. Будівлі та споруди 
 

 

 

 2. Благоустрій території 

Додати:      

 

6.Для тимчасової стоянки індивідуального транспорту  

перед заводською  зоною  підприємства повинні бути 

влаштовані спеціальні майданчики.    

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.2.5 
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 Додати:      

 
7. Місця  короткочасного  відпочинку  для  працівників  

повинні  бути упорядковані  та   обладнані   зовнішнім   

освітленням.  

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.2.6 

 Додати:      

 
8.Зовнішнє освітлення  повинне бути вздовж 

автошляхів, тротуарів, на переїздах. Освітленість      

повинна   відповідати встановленим вимогам. 

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.2.6  

Ця норма дуже важлива 

для працівників, 

оскільки підприємства як 

правило знаходяться 

осторонь від міста і не 

всі працівники 

одночасно йдуть зі 

зміни, затримуються 

(наради, збори та інше). 

Цілодобовий графік 

роботи, пересування 

територією підприємства 

у вечірній та нічний час. 

 3. Будинки та споруди 

 Додати 

 

1* На підприємствах  необхідно  проводити  

обстеження будівель і споруд  на  їх  відповідність 

вимогам чинних норм і правил, перевіряти несучу 

здатність та міцнісні характеристики конструкцій з 

оцінкою їх технічного стану та робити висновки щодо 

їх подальшої експлуатації відповідно до  вимог  

чинних НПАОП .  

 

 

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.3.4 

Зношеность основних 

фондів в галузі на рівні 

70%, відсутність 

зазначеної норми може 

призвести до збільшення 

кількості аварій та 

загибелі працівників. (як 

приклад обвалення 

покрівель будівель) 
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 14. Межі проїздів і проходів у виробничих будівлях 

(приміщеннях) повинні бути огороджені або чітко 

позначені видимими лініями чи знаками безпеки. 

 

14. Межі проїздів, і проходів у виробничих будівлях 

(приміщеннях) повинні бути огороджені або чітко 

позначені видимими лініями (пофарбувані  суцільними  

білими  лініями шириною 230 мм) чи знаками безпеки. 

 

Відсутність чітких вимог 

призведе до збільшення 

кількості аварій та 

нещасних випадків на 

виробництві 

Потрібно чітко 

визначити яким коліром 

та якою шириною 

фарбувати лінії, це 

дозволить працівникам 

будь-якого  

підприємства 

знаходитись в однакових 

умовах.   

 18. Елементи будівельних конструкцій, що можуть 

призвести до травмування, місця, де є небезпека 

падіння або наїзду внутрішньозаводського транспорту, 

повинні бути пофарбовані відповідними смугами. 

 

18. Елементи будівельних конструкцій,  що можуть  

призвести до  травмування,  місця,  де  є  небезпека  

падіння (низькі балки, виступи та перепади в 

площині  підлоги,  пандуси,  краї  платформ, 

неогороджені майданчики,  люки,  отвори тощо),  

звуження проїздів, колони,   стояки   та   опори   в   

місцях   інтенсивного    руху внутрішньозаводського    

транспорту   повинні   бути   пофарбовані жовто-

чорними смугами шириною 100-200 мм.  

Редакційна правка. 

Відсутність чітких вимог 

призведе до збільшення 

кількості аварій та 

нещасних випадків на 

виробництві. Потрібно 

чітко визначити яким 

коліром та якою 

шириною фарбувати 

лінії, це дозволить 

працівникам будь-якого  

підприємства 

знаходитись в однакових 

умовах.   

 ІV. Вимоги до опалення, вентиляції та 

кондиціювання повітря, водопостачання та 

каналізації, освітлення  

  

 2. Вентиляція та кондиціювання повітря    
1. В усіх виробничих приміщеннях, де можливе 

виділення пожежонебезпечних або токсичних речовин 

 
1. В усіх виробничих приміщеннях, де можливе 

виділення пожежонебезпечних або токсичних речовин 

 

Видалення вказаної 

вимоги може призвести 
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під час виробничого процесу, припливно-витяжна 

вентиляція повинна працювати постійно та 

забезпечувати зниження вмісту шкідливих речовин у 

цих приміщеннях до ГДК. 

      Якщо система вентиляції несправна, експлуатація 

технологічного устаткування, робота якого 

супроводжується виділенням токсичних, 

вибухопожежонебезпечних речовин, не дозволяється. 

Додати. 

 
 
  
 

під час виробничого процесу, припливно-витяжна 

вентиляція повинна працювати постійно та 

забезпечувати зниження вмісту шкідливих речовин у 

цих приміщеннях до ГДК. 

      Якщо система вентиляції несправна, експлуатація 

технологічного устаткування, робота якого 

супроводжується виділенням токсичних, 

вибухопожежонебезпечних речовин, не дозволяється. 

Перевірку  ефективності роботи вентиляційних систем 

необхідно проводити не менше ніж один раз  на рік,   а   

також   після   кожного   їх  капітального  ремонту  та 

реконструкції. Акти перевірки повинні 

затверджуватися роботодавцем. 

до зростання нещасних 

випадків та професійних 

захворювань на 

виробництві. 

 7. У разі перевищення у приміщеннях рівня 

концентрації газів, необхідно негайно вжити заходів до 

ліквідації загазованості. 

Додати. 

 

7. У разі перевищення у приміщеннях рівня 

концентрації газів, необхідно негайно вжити заходів до 

ліквідації загазованості. 

У приміщеннях,  де здійснюється виробництво, 

зберігання або  можлива  поява  вибухонебезпечних  та  

шкідливих речовин 1-го класу небезпеки, необхідно  

контролювати   склад   повітряного середовища    за   

допомогою   автоматичних   газоаналізаторів   з 

улаштуванням світлової та звукової  сигналізації,  що  

спрацьовує, якщо  концентрація вибухонебезпечних 

газів або парів ЛЗР у повітрі наближається до 20%  

нижньої концентраційної межі займання,  а для 

шкідливих   вибухонебезпечних  газів,  шкідливих  

газів,  парів  і аерозолю - при наближенні їх  

концентрації  до  граничнодопустимої. 

 

Видалення вказаної 

вимоги п.2.11 чиних 

правил, може призвести 

до зростання нещасних 

випадків та професійних 

захворювань на 

виробництві 
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 3. Водопостачання та каналізація   

 5. У гарячих цехах роботодавець повинен 

забезпечувати працівників підсоленою газованою 

водою для пиття з розрахунку 4-5 л на зміну для однієї 

людини, а також іншими видами напоїв для 

профілактики зневоднення організму. 

 

Замінити 5. Роботодавець повинен забезпечувати 

працівників водою для пиття або доступом до питної 

води, а у гарячих цехах забезпечувати працівників 

підсоленою охолодженою газованою водою для пиття 

з розрахунку 4-5 л на зміну для однієї людини, а також 

іншими видами напоїв для профілактики зневоднення 

організму.  
Якість питної  води повинна відповідати вимогам 

чинних  нормативно-правових актів. 

Редакційна правка 

 Додати  
9. На території промислового підприємства 

туалетні кімнати повинні бути теплими та обладнані 

водопостачанням і каналізацією. 
 

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.3.17 

Недопустимо зменшення 

існуючих норм. 

 
V. Загальні вимоги щодо створення безпечних 

умов праці 
 

 

 5.  

Усі технологічні лінії, потокові системи, механізми, 

якими керують дистанційно з пультів і щитових, 

повинні бути обладнані звуковою та світловою 

сигналізацією, що працює автоматично та має 

затримку перед пуском обладнання, достатню для 

виходу людей з небезпечної зони.  

Додати 

У разі виявлення несправностей або недоліків у 

забезпеченні безпечної експлуатації устаткування 

робота на ньому повинна негайно припинятися. 

5. …Усі технологічні лінії, потокові системи, 

механізми, якими керують дистанційно з пультів і 

щитових, повинні бути обладнані звуковою та 

світловою сигналізацією, що працює автоматично та 

має затримку перед пуском обладнання, достатню для 

виходу людей з небезпечної зони. 

     Додати 

Пуск устаткування,  розташованого поза зоною  

видимості  з пульта  керування,  а  також  при  

змішаному керуванні (ручному та автоматичному),  

повинен  здійснюватися   лише  після одержання 

відповідних  сигналів  від працівників, які 

підтверджують безпеку його пуску на закріплених за 

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.7 

може призвести до 

зростання нещасних 

випадків та професійних 

захворювань на 

виробництві. 
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Пуск виробничого устаткування дозволяється 

проводити тільки працівникам, які обслуговують та 

здійснюють контроль за ним.  

 

ними  дільницях. Перед самим  пуском  устаткування  

необхідно  подавати   сигнал тривалістю  не менше 30с.  

Пускові  пристрої  механізмів  і  устаткування необхідно  

блокувати  так,  щоб  повністю забезпечити дотримання 

зазначеної   витримки. Робота найбільш важливого  

виробничого устаткування     повинна     

контролюватися за допомогою телекомунікаційних 

систем. 

    Перед включенням у роботу устаткування,  вузли 

якого або весь агрегат у процесі роботи 

переміщуються, повинні подаватися звукові та світлові 

сигнали тривалістю не менше ніж 10 с. 

     Пускові пристрої    механізмів    повинні    

бути   обладнані ключем-биркою. 

      У разі виявлення несправностей або недоліків у 

забезпеченні безпечної експлуатації устаткування 

робота на ньому повинна негайно припинятися. 

       Пуск виробничого устаткування дозволяється 

проводити тільки працівникам, які обслуговують та 

здійснюють контроль за ним.  

 13.Приєднання гнучких рукавів до інструментів і 

штуцерів трубопроводів повітря, газу, рідини та 

роз’єднання їх необхідно здійснювати лише за 

відключеної подачі зазначених речовин. 

Закріплення гнучких рукавів на штуцерах 

трубопроводів та інструментах необхідно здійснювати 

спеціальними затискачами, що виключають 

можливість зривання рукавів. Застосовувати для 

кріплення рукавів дріт і саморобні затискачі не 

Додати  

Рукави, що застосовуються  для  подавання  під  

тиском  газу, повітря,  рідин,  насиченої  пари  та  

сипких матеріалів , повині використовуватися за 

призначенням і за своїми технічними 

характеристиками  повинні відповідати умовам 

середовища, що транспортується. 

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.15 

Порушення даної вимоги  

призведе до аварії на 

виробництві. 
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дозволяється. Додати 

 VI. Технологічна частина 
 

 

 3. Пости, пульти та панелі керування 
 

 

 
Додати 2...  

Пости, пульти та приміщення АСКТП повинні 

бути обладнані приладами контролю, керування, 

регулювання тощо, мікропроцесорними 

програмованими контролерами, ПК, що забезпечують 

безпечне ведення технологічних процесів, а також 

світлозвуковою сигналізацією для сповіщення про пуск 

і зупинку агрегатів, що обслуговуються, та про 

випадки порушення штатного режиму їхньої роботи.  

Додати 2. 

Пости, пульти та приміщення АСКТП повинні 

бути обладнані приладами контролю, керування, 

регулювання тощо, мікропроцесорними 

програмованими контролерами, ПК, що забезпечують 

безпечне ведення технологічних процесів, а також 

світлозвуковою сигналізацією для сповіщення про пуск 

і зупинку агрегатів, що обслуговуються, та про 

випадки порушення штатного режиму їхньої роботи.   

Пускові  кнопки пультів керування повинні бути 

утоплені в його  корпус  чи  закриті  захисними  

козирками   та мати відповідні підписи та позначення 

для   виключення можливості   помилкового або 

раптового   увімкнення  агрегатів. 

Пульти керування 

повинні передбачати та 

попереджати помилки 

обслуговуючого 

персоналу. Однією з 

таких помилок є 

натиснення працівником 

не відповідної кнопки. 

 4. Контрольно-вимірювальні приладита засоби 

автоматизації 

 
 

 Додати 5. Експлуатація  несправних  або  з  простроченим  

строком перевірки контрольно-вимірювальних 

приладів не дозволяється. 

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.4.4 

Порушення даної вимоги  



10 
 

призведе до аварії на 

виробництві. 

 

 

 5. Виробнича сигналізація та зв'язок.  

   Блокувальні пристрої 

  

 4. Експлуатувати агрегати основного технологічного 

устаткування, усі види рейкового та нерейкового 

транспорту та механізмів у разі несправності 

сигнальних пристроїв не дозволяється. 

4. Експлуатувати агрегати основного 

технологічного устаткування, усі види рейкового та 

нерейкового транспорту та механізмів у разі 

несправності сигнальних пристроїв не дозволяється. 

Редакційна правка 

 Додати 9. Агрегати,   робота   яких   можлива в 

автоматичному, налагоджувальному  та ручному 

режимах, повинні бути  обладнані сигналізацією про 

вмикання їх на цей режим роботи. 

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.5.2 

Порушення даної вимоги  

призведе до нещасного 

випадку на виробництві. 

 Додати  10. На  всіх  засобах  вимірювання  червоною 

смугою повинно бути   позначено   граничнодопустимі   

значення   параметра,    що вимірюється,  у  разі  

досягнення  яких на пульт керування повинні 

подаватися світловий та звуковий сигнали. 

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.5.10 

Порушення даної вимоги  

призведе до аварії на 

виробництві. 

 6. Аспірація та пилопридушення   

 Додати 12. Технологічне устаткування,під час роботи якого 

можливе виділення шкідливих газів, пари та пилу, 

повинно конструюватися та поставлятися  в  комплекті  

з  усіма  необхідними   укриттями   та пристроями,  що 

забезпечують надійну герметизацію джерел виділення 

шкідливих речовин.  Аспіраційні укриття  повинні  

мати  вмонтовані місцеві    відсмоктувачі   з   

патрубками   для   підключення   до повітроводних 

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.6.2 
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мереж. 

 9. Майданчики та сходи       

 4. На робочих майданчиках повинні бути таблички із 

зазначенням допустимого загального та зосередженого 

навантаження, на яке розрахований майданчик.  

Додати 

4. На робочих майданчиках повинні бути таблички 

із зазначенням допустимого загального та 

зосередженого навантаження, на яке розрахований 

майданчик. Опорні  елементи  майданчиків  і сходів 

повинні  бути  розраховані  на  навантаження  не  

менше ніж 2000 Н/кв.м (200 кгс/кв.м). 

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.9.4 

Потрібно вказати 

мінімально можливе 

навантаження.  

 VIII. Внутрішньозаводський  

і внутрішньоцеховий транспорт 

  

 3. Автомобільний транспорт   

 Додати 

1. Експлуатація внутрішньозаводського та 

внутрішньоцехового транспорту на металургійних 

підприємствах повинна здійснюватися з дотриманням 

вимог актів з охорони праці, що діють у межах 

підприємствата цих Вимог. 

 

  Додати 

   1. Експлуатація внутрішньозаводського та 

внутрішньоцехового транспорту на металургійних 

підприємствах повинна керуватися   вимогами   Правил   

дорожнього   руху затверджених постановою Кабінету   

Міністрів  України та  здійснюватися з дотриманням 

вимог актів з охорони праці, що діють у межах 

підприємствата цих Вимог.  

Вимоги чинних правил 

«Правила охорони праці 

в металургійній 

промисловості» п.3.1 

 

 XI. Загальні вимоги до застосування кисню, 

азоту та аргону 

 

  

 Додати 2. Кисневе устаткування, киснепроводи 

та арматура перед їх монтажем і встановленням 

повинні бути знежирені у разі перевищення норм 

жирових забруднень на їх поверхнях. Арматура не 

підлягає знежиренню перед монтажем, якщо її 

знежирення було проведено на заводі-виготовлювачі, 

Додати 

По території підприємства не дозволяється 

прокладка підземних кисневих трубопроводів. 
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що підтверджено супровідними документами. 

 21. У разі відбору кисню з трубопроводу арматуру 

для приєднання рукавів необхідно розміщувати в 

металевій шафі з отворами або щілинами для 

вентиляції. Додати 

Дверці шаф під час роботи повинні бути 

відкриті. За відсутності працівника, який користується 

вентилем, шафу необхідно закривати на замок. 

Додати 

Забороняється зберігати в шафі рукавиці та інші 

предмети. 

 

 XIІІ. Утримання, огляд, ремонт і 

очищеннятехнологічного устаткування 

1. Загальні вимоги безпеки 

 

  

 
 12. Зупинка устаткування, агрегатів, апаратів і 

комунікацій для внутрішнього огляду, очищення та 

ремонту, а також їх пуск необхідно проводити з 

дотриманням вимог інструкцій, затверджених 

роботодавцем. 

12. Зупинка устаткування, агрегатів, апаратів і 

комунікацій для внутрішнього огляду, очищення та 

ремонту, а також їх пуск необхідно проводити з 

урахуванням умов в яких виконуються ці роботи та 

дотриманням режиму праці і відпочинку, відповідно 

вимог інструкцій, затверджених роботодавцем. 

Роботи виконуються в 

різних умовах( 

наприклад високих 

температурах 

обладнання). 

    

 

 


