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Т.в.о. Голови Державної  
регуляторної служби  України 
Мірошніченко О.М. 

 

Про створення приватних  
аварійно-рятувальних служб 
 

 

Шановний Олеже Миколайовичу! 
 

Центральний комітет профспілки розглянув порівняльну таблицю проєктів 

законодавчих актів, яка розроблена невідомим виконавцем стосовно утворення 

приватних аварійно-рятувальних служб на гірничих та вугільних підприємствах і вважає 

за необхідне висловити свою позицію  з даного питання: 

1. В запропонованій редакції змін до Кодексу цивільного захисту України  

вказано: 

В статті 2 пункті 36.1) дається визначення терміну - «приватна аварійно-

рятувальна служба – аварійно-рятувальна служба, утворена керівником суб’єкта 

господарювання, що надає послуги аварійно-рятувального призначення, працівники 

якої працюють за трудовим договором, а рятувальники, крім того проходять 

професійну, спеціальну фізичну, медичну та психологічну підготовку;». 

А вже у статті 90 пункті 8.1. вказано: «У приватних аварійно-рятувальних службах 

організація підготовки працівників, покладається на її власника та складається зі 

спеціальної фізичної та медичної підготовки працівників ». Не зрозуміло, куди поділась 

психологічна підготовка рятувальників і чому приватна  служба втратила статус 

професійної, як це визначено у пункті 8 даної статті? 

2. В запропонованих змінах до Гірничого закону України вказано: 

У статті 29 розділу V зазначено: «Для надання  екстреної і кваліфікованої медичної 

допомоги потерпілим внаслідок нещасних випадків на гірничих підприємствах у 

підрозділах державних аварійно-рятувальних служб (формувань) організовуються 

аварійно-рятувальні мобільні групи або реанімаційно-протишокові групи.»  

Виникає питання, якщо приватні аварійно-рятувальні служби не матимуть таких груп 

і відповідно вони не зможуть надавати екстрену і кваліфіковану допомогу потерпілим,  
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тоді  навіщо їх створювати? 

3. Крім того, в проекті запропонованих змін ми так і не знайшли відповіді на такі  

важливі питання: 

- підконтрольність та звітність у діяльності приватних служб відповідній державній 

структурі; 

- вимоги щодо професійної підготовки та підвищення рівня кваліфікації приватних 

рятівників, їх технічного оснащення, тощо; 

- міра відповідальності за непрофесійні  дії та бездіяльність, що призвели до аварій 

та техногенних катастроф, людських жертв. 

При розгляді запропонованих змін витікає висновок, що їх автори керувались  

бажанням не забезпечення оперативного і якісного проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій), у разі 

їх виникнення,  а зменшення своїх витрат за рахунок економії на безпеці праці.  

Аналіз травматизму на гірничих підприємствах свідчить, що аварійні ситуації, як 

правило, виникають через перевищення нормативних строків експлуатації обладнання 

та використання застарілих технологій. Так, протягом 2018 – 2020 років на гірничих 

підприємствах державною аварійно-рятувальною службою виявлено більше 350 тисяч 

порушень Правил безпеки, 16400 порушень, які могли призвести до аварій із загрозою 

життю працівників. За такої ситуації виникає риторичне питання: яким чином працівники 

приватних аварійно-рятувальних служб будуть вимагати усунення порушень від 

власника підприємства, якщо він приймає їх на роботу та платить їм заробітну платню? 

На нашу думку, головною причиною, яка стала ініціативою створення приватних 

аварійно-рятувальних служб, є подорожчання вартості державних послуг протягом 

декількох років підряд для гірничо-збагачувальних комбінатів. Державні органи 

визначають вартість аварійно-рятувальних послуг на території України відповідно до 

діючої Методики, яка потребує перегляду і узгодження із сторонами соціально-трудових 

відносин: роботодавцями і профспілками.  Розрахунок вартості послуг повинен бути 

прозорим, зрозумілим та обґрунтованим для сторін, які виконують роботи на договірній 

основі. 

ЦК Профспілка металургів і гірників України ще раз наголошує, що виступає 

проти створення приватних аварійно-рятувальних служб з таких підстав. 

 

           Голова Центрального 

комітету профспілки                                                                 С.П. Комишев 
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