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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Чи має право на щорічну відпуску працівниця, яка знаходиться у відпустці
по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, але протягом якої
вона двічі виходила на роботу (на кілька
місяців) на умовах неповного робочого
часу з погодинною оплатою праці, не перериваючи відпустку для догляду за дитиною?
Якої тривалості має бути надана додаткова соціальна відпустка «на дітей»
одинокій матері, яка сама виховує двох
дітей віком 15 і 16 років?
Чи надається оплачувана навчальна
відпустка працівнику, якщо він навчається на першому курсі вищого навчального закладу (заочно), але не за
тією спеціальністю, за якою наразі працює на підприємстві?
Що робити, якщо на підприємстві у
двох цехах виник неочікуваний тривалий простій — чи повинні працівники у цей
час виходити на роботу та чи слід їм
оплачувати час простою?
Власник ліквідованого підприємства
заснував нове. Але працівник, якого
було звільнено з вже ліквідованого підприємства, подав позов до суду про поновлення на роботі. Якщо цей позов буде
судом задоволено, чи повинні ми будемо
його прийняти на нове підприємство
(оскільки власник той самий)?
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Приймаємо на роботу
працівника-фрілансера
В умовах сьогодення, коли чимало галузей національної економіки, у тому числі й
ринок праці, потерпає від фінансової кризи, роботодавці досить часто не прагнуть
набирати нові штатні одиниці, а навпаки, скорочують наявних співробітників,
«звалюючи» їх обов’язки на плечі решти трудового колективу. Врешті-решт така
ситуація досягає критичної межі й керівник підприємства розуміє, що без прийняття на роботу нових працівників йому не обійтися. Але що робити, коли у підприємства просто немає фінансових можливостей приймати на роботу додаткових працівників, особливо, коли робота для них з’являється лише періодично (зазвичай,
це люди творчих професій — дизайнери, перекладачі, фотографи, журналісти
тощо). За таких обставин особливої актуальності набуває питання правовідносин
у сфері дистанційної зайнятості працівників, зокрема, такої інноваційної форми
самостійної зайнятості як фріланс. Отож, наразі з’ясуємо, хто ж такий працівникфрілансер, як правильно оформити такого працівника, чи потрібно це погоджувати із штатним розписом та чи варто укладати трудовий договір або краще обмежитися цивільно-правовим.

Правові підстави
Для початку розберемося хто ж такий фрілансер? Сьогодні в українському трудовому законодавстві немає чіткого визначення цього терміну. Однак у листі Міністерства соцполітики
України від 15 травня 2008 р. № 105/13/116-08
роз’яснюється, що фрілансом є віддалена робота за допомогою мережі Інтернет, а фрілансером — вільний працівник (іншими словами самозайнята особа); позаштатний працівник, що
виконує разове замовлення або тимчасову роботу без зарахування до штату підприємства.
У чинному законодавстві про працю терміни
«фріланс» та «фрілансер» не застосовуються.
Отже, фрілансер має можливість працювати на
декількох замовників одночасно, за фахом, як
свідчить практика, найчастіше — журналістом,
маркетологом, оператором комп’ютерного набору, юристом, логістом, консультантом з різних питань, програмістом, бухгалтером, перекладачем, фінансистом та представником інших
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професій, але незалежно від фаху він не перебуває у штаті й не є постійним співробітником
конкретного підприємства.
Варто зазначити, що різниця між фрілансером і позаштатним працівником полягає в тому,
що останній — це особа, яка працює на основі
трудового договору з роботодавцем, але не є
штатним працівником, тобто без зарахування
його до штатного розпису. Позаштатними працівниками, наприклад, можуть бути викладачі
вищих навчальних закладів з погодинною оплатою праці, викладачі фізкультури, тренери, лікарі, страхові агенти тощо.
Недоліком фрілансу є відсутність жодних гарантій трудових відносин між фрілансером і роботодавцем, фіксованих ставок на оплату праці,
труднощі у розрахунках із замовниками та отриманням заробітку, відсутність вихідних днів та
оплачуваної відпустки, необхідність самому
оплачувати всі комунальні, матеріальні та інші
витрати, непередбачувана тривалість робочого
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дня, обов’язок з нарахування та сплати податків
з отриманих доходів, а також деяка невпевненість у гарантованій оплаті праці.
На противагу цьому фрілансер має також безумовні плюси та переваги. Зокрема, гнучкий
графік роботи; можливість заробітку з кількох
джерел одночасно; уникнення стресових ситуацій, пов’язаних з роботою безпосередньо на робочому місці; вибір завдання на свій розсуд і за
вподобанням, виключення неприємної або рутинної роботи; можливість працювати вдома;
відповідальність тільки за свої дії, незалежність
від команди; відсутність страху бути звільненим; висока мотивація до професійного зростання, оскільки від якості роботи безпосередньо
залежать його заробіток і репутація.
Для роботодавця скористатися працею фрілансера є досить зручним способом з погляду
економії коштів — хоча, зазвичай, робота фрілансера коштує на порядок вище, аніж робота
штатних працівників, але ці витрати повністю
перекриваються за рахунок відсутності необхідності створювати для нього окреме робоче місце, надавати щорічні відпустки, оплачувати перші п’ять днів тимчасової непрацездатності тощо.
Але постає питання, яким же чином оформити
такого працівника? Наразі існує декілька способів це зробити, наоптимальнішим з яких на перший погляд здається «винесення» відносин за
межі трудових й укладення цивільно-правового
договору (якого саме — залежить від характеру
роботи фрілансера, це може бути, наприклад,
договір про надання послуг чи договір підряду).
Але варто підкреслити, що незалежно від конкретного виду обраного договору, його наявність у письмовій формі є обов’язковою.
Іншим варіантом є прийняття на роботу позаштатного працівника. Як відомо, штатний розпис визначає точну чисельність працівників. Визначений штатним розписом перелік посад та
професій працівників інколи називають ще штатом підприємства, а працівника, прийнятого на
роботу за посадою (професією) згідно зі штатним розписом, — включеним до штату або штатним працівником. Цілком логічно, що прийнятий на роботу за трудовим договором працівник,
посада якого не передбачена штатним розпи-
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сом, не входить до штату підприємства, а тому
він є «позаштатним». Отже, позаштатні працівники — це особи, які працюють на підприємстві, в установі, організації на підставі трудового
договору, але не є штатними працівниками, тобто працюють без врахування їх у штатному розписі. Окрім цього, до позаштатних працівників
можна віднести й осіб, які не укладають трудовий договір, а виконують певну роботу на громадських засадах у вільний від роботи чи навчання час або у свій робочий час за основним
місцем роботи.
Від редакції.
На сьогодні поняття «позаштатний працівник» таки
зустрічається в низці нормативно-правових актів (як правило — дещо застарілих), але визначення цього поняття
в законодавстві немає, а правовий статус позаштатних
працівників є неоднозначним. Окрім того, якщо провести
аналіз трудового законодавства, зокрема, Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), то можна дійти
висновку, що позаштатним працівником є, насамперед,
особа, яка не перебуває в трудових відносинах з підприємством і виконує роботу за договором цивільноправового характеру. Але у такому разі ми й не можемо
говорити, що мова взагалі йде про найманого працівника.
Тому набагато простіше просто укласти з фрілансером
цивільно-правовий договір, аби уникнути спірних відносин однозначно виключивши поширення на нього трудового законодавства. У разі ж, коли навпаки є потреба
саме у трудових правовідносинах, то варто переглянути
штатний розпис підприємства та внести до нього відповідні зміни, оформивши фрілансера або на неповний робочий час, або уклавши з ним строковий трудовий договір (залежно від потреб підприємства щодо тривалості
роботи відповідного працівника).
Також існує варіант віддаленої роботи, але чіткого визначення цього поняття у нормативних
актах знову ж таки не має. Утім, віддалений працівник, як правило, виконує доручену йому роботу не в приміщенні підприємства, а вдома.
Тому різновидом віддаленої роботи є надомна
праця. На сьогодні робота надомників регулюється КЗпП та Положенням про умови праці надомників, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня
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1981 р. № 275/17-99 (далі — Положення № 275),
за умови, що його норми не суперечать Конституції і законодавству України. Окрім цього, праця надомників згадується у положеннях Методичних рекомендацій щодо визначення робочих
місць, схвалених протоколом Міністерства праці України від 21 червня 1995 р. № 4 (далі — Методичні рекомендації № 4), якими встановлено,
що в галузях народного господарства до робочих місць належать у тому числі й робочі місця
надомників. Так, надомники, відповідно до п. 1
Методичних рекомендацій № 4 — це працівники, робоче місце яких збігається територіально
з місцем їх проживання. Тобто слід зауважити,
що надомниками є особи, які уклали трудовий
договір про виконання роботи вдома з матеріалів та з використанням інструментів і механізмів, які надаються роботодавцем. На відміну від
фрілансерів надомники є штатними працівниками підприємства (за винятком випадків укладення з ними цивільно-правових договорів).

Документальне оформлення
Що ж можна порадити роботодавцеві, якщо
він зацікавлений у таких працівниках? Поперше, слід обрати оптимальну форму співпраці.
Якщо роботодавець уявляє роботу фрілансера як
надомну працю, то можна порекомендувати передбачити можливість прийняття на роботу за
внутрішніми документами (наприклад, колективним договором), зазначивши організаційні
особливості праці, виходячи зі специфіки роботи. Зазначимо, що на надомних працівників
поширюються ті самі права та обов’язки, що й
на інших працівників. Вони мають право на відпустку (щорічну, додаткову, без збереження заробітної плати), оплату лікарняного, дотримання гарантій при звільненні.
Прийняття на роботу надомників відбувається
за стандартною процедурою. Для працевлаштування вони мають подати:
— паспорт або інший документ, що посвідчує
особу (неповнолітні особи віком від 15 до 16 років подають свідоцтво про народження);
— трудову книжку (за наявності);
— довідку щодо присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи (за наявності).
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Керуючись нормами чинного КЗпП, надомник та роботодавець можуть укласти трудовий
договір на будь-яких умовах, що не погіршують
становища такого працівника порів няно з
нормами законодавства про працю. Тобто, роботодавець має забезпечити виконання передбачених нормативно-правовими актами
мінімальних вимог, а решта виконується за бажанням сторін трудового договору. До того ж,
трудове законодавство, окрім КЗпП, включає й
інші нормативно-правові акти, якими регулюється робота вдома за трудовим договором.
Наприклад, Методичними рекомендаціями
№ 4 визначено, що загальна кількість робочих
місць у цілому по підприємству визначається
не тільки з урахуванням кількості власних,
орендованих ним та орендованих у нього робочих місць, а й з урахуванням кількості робочих
місць надомників (одиниць).
Варто звернути увагу, що у Положенні № 275
визначено, що переважне право на укладання
трудового договору про роботу вдома надається
жінкам, що мають дітей віком до 15 років, інвалідам та пенсіонерам, особам зі зниженою працездатністю тощо.
Зауважимо, що відповідно до п. 7 Положення
№ 275 трудовий договір про роботу вдома укладається, зазвичай, у письмовій формі. Також,
відповідно до ст. 23 КЗпП з працівникаминадомниками може укладатися як строковий,
так і безстроковий трудовий договір, або такий,
що укладається на час виконання певної роботи. Своє бажання працювати за конкретним видом трудового договору надомник зазначає в
заяві про прийняття на роботу, що надалі відображається в наказі або розпорядженні роботодавця (Зразок 1).
Як і на решту працівників, на надомників повністю поширюється законодавство про працю,
тобто вони мають право на оплачувану відпустку, оплату листків непрацездатності, премії. Обкладення зарплати податком з доходів фізичних
осіб, пенсійними та іншими соціальними внесками здійснюється у загальному порядку, без
особливостей. Роботодавець має враховувати,
що організація праці надомників дозволяється
лише за наявності потрібних для виконання
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Зразок 1
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКСІ-БЛИСКАВКА»
НАКАЗ
02.06.2015 р.

м. Київ

№ 177-п

Про прийняття на роботу
Романюка В. В.
НАКАЗУЮ:
РОМАНЮКА Віктора Вікторовича прийняти на роботу диспетчером з 3 червня 2015 р. на
умовах виконання роботи вдома в режимі неповного робочого тижня — понеділок, середа,
п’ятниця з 9:00 до 18:00 (24 години на тиждень), з оплатою пропорційно відпрацьованому
часу (ст. 56 КЗпП), виходячи з посадового окладу відповідно до штатного розпису.
Працівникові встановлюється випробувальний термін строком на один місяць.
Підстава: заява Романюка В. В. від 28.05.2015 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
02.06.2015 р.

Миколайчук

Романюк

такої роботи вмінь, навичок та житлово-побутових умов, які обов’язково слід перевірити
представниками роботодавця за участі представника первинної профспілкової організації.
Окремо зазначимо, що згідно зі ст. 48 КЗпП,
юридичні особи, фізичні особи – підприємці
мають вести трудові книжки на всіх найманих
працівників, які працюють у них понад п’ять
днів, окрім сумісників. Як і стосовно будь-яких
інших працівників, записи до трудової книжки
слід вносити відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкції № 58). Зауважимо, що у п. 8 Положення № 275
вказано, що на надомників, які раніше не працювали, трудові книжки заводяться після здавання ними першого виконаного завдання, й у
такому ж порядку вносяться записи до трудових
книжок тих надомників, у яких вони вже є. Однак ця оскільки ця норма не відповідає чинному
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законодавству України (нагадаємо, що Положення № 275 наразі є чинним лише у частині,
що не суперечить чинному законодавству України), тому вона і не застосовується — адже згідно з п. 1.1. Інструкції № 58 трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на
підприємствах, в установах, організаціях усіх
форм власності або у фізичної особи понад п’ять
днів. А заповнення трудової книжки вперше
провадиться власником або уповноваженим
ним органом не пізніше тижневого строку з дня
прийняття на роботу, що витікає з п. 2.2. Інструкції № 58.
Важливо також пам’ятати, що записи щодо
професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування
професій і посад, зазначених у Національному
класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».
Якщо ж роботодавець обере варіант укладення з фрілансером договору цивільно-правового
характеру: агентський договір, договір підряду,
договір про надання послуг (Зразок 2), договір
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на виконання науково-дослідних, дослідноконструкторських та технологічних робіт тощо,
то такі договори вже базуватимуться не на нормах КЗпП, а на засадах Цивільного кодексу України (далі — ЦК).
Оскільки досить часто місцезнаходження
фрілансера значно віддалене, то нерідко й до-

говори укладаються дистанційно. Найчастіше
використовується схема оформлення договорів, актів приймання-передачі робіт (послуг)
поштою. Можлива також електронна схема
оформлення. При цьому може використовуватись електронно-числовий підпис (потрібно залучати сертифікаційний центр для отримання
Зразок 2

ДОГОВІР № 123
про надання послуг
м. Київ

2 червня 2015 р.

Приватне акціонерне товариство «Вега» в особі Іщука Олексія Борисовича, який діє на
підставі Статуту підприємства, далі — Замовник, з однієї сторони, і Коваленко Володимир
Іванович, далі — Виконавець, з другої сторони, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених цим договором.
2. Обов’язки сторін
2.1. Замовник зобов’язується:
а) вчасно забезпечувати Виконавця всім потрібним для виконання даних йому доручень,
передбачених цим договором, зокрема, документами у потрібній кількості примірників,
нормативними актами, що регламентують діяльність Замовника, канцелярським приладдям,
обладнаним комп’ютером робочим місцем, транспортом;
б) оплачувати витрати, потрібні для виконання його доручень;
в) оплачувати послуги Виконавця.
2.2. Виконавець зобов’язується надати Замовникові такі послуги:
а) представляти в установленому порядку інтереси Замовника в судових інстанціях при
розгляді справи за позовом фізичної особи Савченка А. Г. про відшкодування матеріальної
та моральної шкоди;
б) готувати всі потрібні процесуальні документи (заяви, запити, клопотання, пояснення,
апеляційні та касаційні скарги тощо), які стосуються судового розгляду справи за позовом
фізичної особи Савченка А. Г. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
в) інформувати Замовника про хід судового розгляду справи за позовом фізичної особи
Савченка А. Г. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
3. Порядок оплати наданих послуг
3.1. За роботу, виконану Виконавцем, Замовник щомісячно, не пізніше 10 числа місяця,
наступного за розрахунковим, виплачує Виконавцеві винагороду в сумі 2 750 (дві тисячі
сімсот п’ятдесят) грн.
3.2. У разі остаточного вирішення судової справи на користь ПрАТ «Вега» Замовник
додатково виплачує Виконавцеві винагороду в розмірі 3 000 (три тисячі) грн.
3.3. Підставою для розрахунків є акт здавання-приймання наданих послуг.
3.4. Розрахунок за виконану роботу здійснює Замовник перерахунком коштів на особистий рахунок Виконавця в банку.
4. Строк дії договору
4.1. Цей договір набуває чинності з часу підписання його сторонами і діє до закінчення
судового розгляду справи за позовом фізичної особи Савченка А. Г. про відшкодування
матеріальної та моральної шкоди та повного розрахунку між сторонами.
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Зразок 2. Закінчення
4.2. Кожна зі сторін має право припинити дію цього договору, попередивши про це другу
сторону за один тиждень.
5. Заключні положення
5.1. Цей договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін.
5.2. Усі спори, що можуть виникати із цього договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
Замовник:
ПрАТ «Вега»
Юридична адреса:
бул. Л. Українки, буд. 50, м. Київ, 01032
Тел. 8 (044) 230-1769
Банківські реквізити:
р/р 4353200110000823 в УДК м. Києва
МФО 820089, код 21608290
Ідентифікаційний номер 216082900028
Свідоцтво платника податку
№ 122188449

Виконавець:
Коваленко Володимир Іванович
Адреса:
вул. Естонська, буд. 19, кв. 3, м. Київ, 04113
Тел. 8 (044) 442-1560
Паспорт: серія ВН, № 321654,
виданий 20 березня 1998 року
Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві
Ідентифікаційний номер 1960514436
Особистий рахунок 25343 у Шевченківському
відділенні Ощадбанку 29097006,
МФО 320445, код 02760583

Директор ПрАТ «Вега»
Іщук
М. П.

Коваленко

відкритого та особистого ключа), факсимільне
відтворення підпису за допомогою засобів механічного чи іншого копіювання.
Зауважимо, що при укладенні цивільноправового договору, щоб уникнути ризиків його
перекваліфікації у трудові відносини, слід врахувати, що:
— як правило, контролери звертають увагу, з
якою періодичністю укладаються такі договори.
Якщо він укладається (переукладається) постійно, то це може стати причиною його перекваліфікації;
— повинен бути зазначений чіткий термін
початку та закінчення виконання робіт (надання послуг);
— велике значення має предмет договору, а
саме: якщо договір укладений не на виконання
певної послуги (наприклад, скласти бухгалтерську звітність, написати доповідь, підготувати
звіт і т. п.), а на виконання функцій (вести бухгалтерський облік, виконувати обов’язки прес-
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секретаря, оформляти аналітичні звіти тощо),
то це також загрожує перекваліфікацією.
При здійсненні виплат за цивільно-правовим
договором юридична особа – замовник є податковим агентом, який зобов’язаний утримати ПДФО.

Трудовий чи цивільноправовий договір?
Оскільки з укладенням між фрілансером та
роботодавцем трудового договору і договору
цивільно-правового характеру випливають неоднакові юридичні наслідки, останні слід відмежовувати від трудових договорів за певними
ознаками. Зокрема, трудовий договір регулюється
нормами трудового законодавства, у той час як
цивільно-правовий має цивільну природу. Сторонами відносин у трудовому договорі є роботодавець та працівник, тоді як у цивільно-правовому — замовник і виконавець (підрядник).
Предметом першого є трудова функція, процес
праці та її організація, а у цивільно-правовому
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договорі — конкретний вид послуги (роботи) та
її кінцевий результат, що має кількісну і якісну
визначеність. Форма укладення також має свої
особливості. Так, при трудовому договорі можлива як усна, так і письмова, а у випадках, передбачених законодавством (ст. 24 КЗпП), —
лише письмова. А от у цивільно-правовому
договорі — лише письмова (ст. 208 ЦК). Щодо
строків трудового договору, то він зазвичай
укладається на невизначений строк. Строковий
трудовий договір укладається лише у випадках,
коли трудові відносини не можуть установлюватися на невизначений строк з урахуванням характеру роботи, умов її виконання або інтересів
працівника, та в інших випадках, передбачених
законодавством. За цивільно-правовим договором простіше — строк визначається сторонами.
Щодо документів, які подаються при оформленні договору варто вказати, що укладаючи
трудовий договір кадровикові подаються:
— документ, що посвідчує особу (паспорт,
військовий квиток, свідоцтво про народження,
довідка з місць відбування покарання);
— трудова книжка;
— довідка про ідентифікаційний номер фізичної особи;
— свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
— документ про фахову підготовку (якщо робота потребує такої підготовки);
— довідка про стан здоров’я (у випадках, передбачених законодавством).
При укладанні цивільно-правового договору
подаються:
— документ, що посвідчує особу;
— довідка про ідентифікаційний номер фізичної особи;
— трудова книжка не подається, періоди праці за цивільно-правовими договорами до неї не
заносяться.
Що ж до віку, з якого фізична особа може укладати договір: трудовий договір від 16 років — самостійно. З 15 років (як виняток) — за згодою
одного з батьків або особи, що його замінює. Учні
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів (за пев-
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них умов) — з 14 років (ст. 188 КЗпП). Для окремих категорій працівників цей вік може бути
підвищено. При укладенні цивільно-правового
договору — 18 років та в інших передбачених законом випадках набуття повної цивільної дієздатності — самостійно. З 14 років — за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. Трудовий
договір оформляється виданням наказу чи розпорядження, а якщо укладається між фізичними
особами, то підлягає реєстрації в державній службі зайнятості. Тоді, як за цивільно-правовим —
наказ чи розпорядження не видається, в державній службі зайнятості не реєструється.
Відносно правового стану сторін договору варто вказати, що за трудовим договором працівник
підпорядкований внутрішньому трудовому розпорядкові, а також підпорядкований і підконтрольний роботодавцеві, який наділений владними повноваженнями і вправі притягати працівника до
дисциплінарної і матеріальної відповідальності.
Цивільний договір базується на принципі паритетності сторін. Виконавець (підрядник) внутрішньому трудовому розпорядкові не підпорядковується, не підпорядкований і не підконтрольний
замовникові, а отже, не може бути притягнутим
до дисциплінарної відповідальності.
Важливим є й розмір винагороди за виконану
роботу та підстави її виплати. Так, за трудовим
договором розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійноділових якостей працівника, результатів його
праці та господарської діяльності підприємства
і має бути не меншим від мінімальної заробітної
плати, встановленої законом, яка виплачується
працівникові не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Тут також ведеться табель обліку
використання робочого часу (для погодинників)
та наряд на виконані роботи (для відрядників).
За цивільно-правовим договором — розмір винагороди за виконану роботу чи надані послуги,
порядок та строки виплати винагороди визначається сторонами та використовується акт
здавання-приймання виконаних робіт (наданих
послуг), підписаний сторонами.
Щодо надання соціально-трудових пільг і гарантій зазначимо, що за трудовим договором
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працівникові законодавством про працю гарантується норма робочого часу, вихідні, святкові і
неробочі дні, відпустки, оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо. Тоді
як у цивільно-правовому договорі пільги і гарантії не передбачені, водночас сторони можуть домовитися про час надання послуг, про компенсаційні виплати за рахунок замовника тощо.
Не менш важливим є питання матеріальної відповідальності. У відповідності з КЗпП працівника
можна притягнути до обмеженої матеріальної відповідальності, і лише у випадках, безпосередньо
передбачених законом, — до повної, але за пряму
дійсну шкоду. Обов’язок доводити вину працівника покладається на роботодавця. З працівником,
робота якого пов’язана з безпосереднім зберіганням або обслуговуванням матеріальних чи грошових цінностей, укладається договір про повну
матеріальну відповідальність. При укладенні цивільно-правового договору можна передбачити
лише штрафні санкції, наприклад, за прострочення. Відносно порядку вирішення спорів сторін, то
за умови укладення трудового договору це відбувається через звернення працівника до комісії по
трудовим спорам або в судовому порядку. За цивільно-правовим договором — виконавець (підрядник) несе повну матеріальну відповідальність
за завдану замовникові шкоду та недоотримані
ним доходи або упущену вигоду, якщо не доведе,
що в тому нема його вини, або якщо інше не встановлено договором. З виконавцем додатковий договір про повну матеріальну відповідальність не
укладається.
Також, зверніть увагу, що договір підряду зазвичай припиняється після виконання роботи
та передавання її результатів замовникові, про
що складається акт, який підписують сторони,
та оплати виконаної роботи.
Як свідчить судова практика, виконавці роботи за договором підряду або договором про надання послуг, які не розуміли наслідків укладення саме цих договорів, найчастіше звертаються
до суду з приводу відмови в наданні відпусток,
оплати листків тимчасової непрацездатності,
внесення записів про роботу до трудової книжки тощо. Суд в окремих випадках задовольняє
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такі позовні вимоги, визнаючи укладені договори трудовими, якщо під час розгляду справи в
суді встановлять відповідні підтвердження того,
що відносини мали ознаки трудових.
Укладення документа під назвою «трудова
угода» не завжди свідчить про те, що відносини
між виконавцем роботи та власником мали
цивільно-правовий характер. Тому цивільноправовий договір про залучення фізичної особи
до праці повинен мати відповідну назву, визначену ЦК: «договір підряду» чи «договір про надання послуг». Крім того, доцільно в преамбулі
договору акцентувати увагу на його цивільноправовому характері й на тому, що відносини,
які випливають з укладення такого договору,
підлягають регулюванню нормами цивільного
права. До змісту договору не слід включати умови, характерні для трудового договору.
Як бачимо, за деяких умов фрілансер може
стати складовою тіньового ринку праці. Під тіньовим ринком праці у вузькому розумінні, в
даному випадку, є угоди з купівлі-продажу робочої сили, відомості про яких приховуються від
держави. Тому фрілансер має працювати на підставі письмового договору, при здачі роботи
оформляти письмовий акт приймання-передачі,
який обумовлює відсутність претензій з боку замовника, мати підтвердження отриманої суми
(розписка, виписка з особового рахунку при
оплаті через відділення банку) й забезпечити
самому декларування та сплату податків і страхових внесків або проконтролювати замовника,
якщо цей обов’язок покладено на нього.
Отже, незважаючи на наявність у вітчизняному законодавстві багатьох норм, які регулюють питання застосування праці фріилансерів, наразі не існує окремої, узагальнюючої
норми, яка б регламентувала це питання. Роботодавцеві тут досить складно зорієнтуватися у
нормах трудового та цивільного законодавства.
Тому можна порадити обирати під час прийняття на роботу працівника-фрілансера найпростіший для нього шлях і укладати або трудовий
договір на умовах надомної праці, або цивільноправовий договір.
Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
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Положення про проведення
атестації працівників
Атестація — одна з найбільш поширених форм оцінки працівників. Але на відміну
від інших форм періодичної оцінки, атестація є єдиною оціночною процедурою,
передбаченою законодавством, і тому вимагає особливої ретельності у частині документального оформлення. Атестація працівників на конкретному підприємстві
здійснюється за рішенням роботодавця (тобто може виконуватися й у випадках,
спеціально не передбачених нормативно-правовими актами) і головне — у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації працівників, яке затверджується роботодавцем. Отож, з’ясуємо, як розробити Положення про проведення
атестації працівників та якою має бути його структура.

Цілі атестації
Атестація працівників — це процедура оцінки
професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня (абз. 2 ч. 1 ст. 1
Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 р. № 4312-VI, далі —
Закон № 4312).
Створення та впровадження системи атестації працівників може дати необхідну інформацію для перегляду оплати праці, підвищення/
пониження в посаді, переведення на іншу роботу, звільнення тощо. Атестація може стати засобом отримання інформації, необхідної для
організації навчання працівників підприємства.
З іншого боку, атестація може бути механізмом
мотивації працівників підприємства.
Цілями проведення атестації є:
— формування висококваліфікованого кадрового складу;
— встановлення відповідності працівників
займаній посаді;
— визначення необхідності підвищення кваліфікації, професійної підготовки чи перепідготовки працівників;
— забезпечення можливості службового зростання працівників;
— ефективне використання кожного працівника відповідно до його спеціальності та рівня
кваліфікації;
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— стимулювання зростання професіоналізму.
Загальні норми щодо проведення атестації
працівників усіх категорій незалежно від місця
роботи (наприклад, виробництво, будівництво,
транспорт, торгівля, наука, освіта, культура, медицина) встановлені у розділі ІІІ Закону № 4312
(з правовими підставами, порядком проведення
атестації, а також оформленням усіх необхідних для цього документів ви можете ознайомитися у № 8 (92) газети «Консультант Кадровика» за поточний рік).

Необхідна документація
та вимоги законодавства
Усю документацію, що використовується під
час атестації, можна розділити на такі групи:
— розпорядчі документи (Положення про
проведення атестації працівників, накази про
проведення атестації);
— методичні (інструкції, рекомендації, пам’ятки);
— організаційні (списки працівників, яких
атестують, графіки);
— інструменти оцінки (характеристики, атестаційні листи).
На етапі підготовки до атестації важливим
завданням є розроблення Положення про проведення атестації працівників. Мета цього документа полягає в регламентації процедури
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атестації працівників на підприємстві. Документ
розробляється кадровим підрозділом підприємства, однак до роботи слід залучити й працівників юридичного підрозділу (для врахування в
процесі розроблення Положення про проведення
атестації працівників всіх вимог законодавства
про працю). Адже норми Положення про проведення атестації на підприємстві не можуть суперечити нормам розділу ІІІ Закону № 4312, зокрема, щодо:
— визначення категорії працівників, які підлягають атестації (обумовлюються колективним договором або за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації);
— періодичності проведення атестації (проводиться не частіше одного разу на три роки);
— терміну інформування працівників про
проведення атестації (інформація доводиться до
відома працівників не пізніше ніж за два місяці
до її проведення);
— обов’язкової присутності працівника на засіданні атестаційної комісії (атестація працівника проводиться тільки в його присутності);
— ознайомлення працівника і роботодавця з
прийнятим рішенням атестаційної комісії (рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника протягом трьох днів після його
прийняття);
— строку подання атестаційній комісії характеристики працівника, який підлягає атестації
(характеристика надається атестаційній комісії
після ознайомлення з нею працівника, але не
пізніше ніж за тиждень до атестації);
— виду рішення (атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі).
У свою чергу, під час розроблення Положення
про проведення атестації певних категорій працівників слід користуватися нормами деяких
діючих положень з цього питання, зокрема:
— Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних
підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 27 серпня 1999 р. № 1571;
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— Положення про проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств, у тому числі державних холдингових компаній, у статутному фонді яких державна частка
перевищує 50 відсотків, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 23 березня
2004 р. № 558;
— Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників
та інших спеціалістів підприємств і організацій
залізничного транспорту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від
16 квітня 1996 р. № 127;
— Положення про атестацію наукових працівників, затвердженого постановою КМУ від
13 серпня 1999 р. № 1475;
— Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня
2010 р. № 930;
— Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та
закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від
16 липня 2007 р. № 44;
— Положення про проведення атестації
художнього та артистичного персоналу театрів, затвердженого наказом Міністерства
культури і туризму України від 3 травня 2007 р.
№ 31;
— Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ) від
19 грудня 1997 р. № 359;
— Положення про порядок проведення атестації провізорів, затвердженого наказом МОЗ
від 12 грудня 2006 р. № 818;
— Положення про порядок проведення атестації фармацевтів, затвердженого наказом МОЗ
від 12 грудня 2006 р. № 818;
— Положення про проведення атестації
професіоналів з вищою немедичною освітою,
які працюють в системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 12 серпня 2009 р.
№ 588.
Положення про проведення атестації працівників підписує керівник кадрового підрозділу та
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затверджує керівник підприємства. Положення
може містити візи узгодження керівників структурних підрозділів, які брали участь в обговоренні документа на стадії його розроблення.
Розділ
Загальні положення
Організація проведення
атестації
Підготовка до атестації

Проведення атестації
Результати атестації

Зберігання документів

Структура документа
У загальному вигляді структуру Положення
про проведення атестації працівників можна
показати у вигляді Таблиці.
Таблиця

Зміст
У розділі визначаються основні цілі та завдання атестації. Вказуються категорії працівників,
які не підлягають атестації. Зазначається періодичність проведення атестації.
У розділі визначається порядок створення атестаційної комісії, а також зміна її складу.
Перераховуються функції голови атестаційної комісії та порядок його заміщення у разі
його тимчасової відсутності. Прописується порядок роботи атестаційної комісії.
У розділі вказується порядок призначення строків атестації та затвердження графіка
її проведення. Визначається порядок надання до атестаційної комісії характеристики
безпосереднього керівника на працівника, який підлягає атестації.
У розділі описується процедура проведення засідання атестаційної комісії та порядок
прийняття нею рішень.
Розділ визначає порядок оброблення та аналізу інформації, яка отримана в результаті
проведення атестаційних заходів. У розділі описуються можливі рішення, що приймаються
за результатами атестації. Зверніть увагу на те, що в результаті атестації працівнику
надається одна з таких оцінок:
— відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;
— не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі (висновок атестаційної комісії про
невідповідність повинен бути підтверджений об’єктивними даними).
У розділі визначається порядок зберігання/архівації атестаційних матеріалів і документів.

Зверніть увагу, що останній розділ (зберігання документів) може бути як такий і відсутній у
Положенні про проведення атестації працівників — адже в принципі усі документи зберігаються за однаковими правилами, а вказівку

про те, що атестаційний лист працівника, який
пройшов атестацію, та характеристика на нього
мають зберігатися в його особовій справі можна
зробити й у розділі про результати атестації
(див. Зразок).
Зразок

Положення про проведення атестації працівників
1. Загальні положення
1.1. Цим Положенням визначається порядок проведення атестації працівників Товариства
з обмеженою відповідальністю «Кульбаба» (далі — ТОВ «Кульбаба».
1.2. Поняття атестації.
Атестація працівників — це процедура оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня.
1.3. Основні завдання атестації.
Завдання атестації працівника — поліпшення результатів роботи.
Атестація покликана сприяти вдосконаленню діяльності підприємства та його структурних підрозділів щодо:
— формування професійний кадрів;
— встановлення відповідності працівників займаній посаді (визначення рівня професійної підготовки);
— виявлення потенційних можливостей працівників з метою їх найбільш раціонального
використання;
— стимулювання підвищення кваліфікації та професіоналізму;
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— застосування до працівників заходів відповідальності та стимулювання з метою підвищення дисципліни та особистої відповідальності кожного працівника тощо.
Під час атестації робляться висновки про відповідність працівника займаній посаді.
1.4. Особи, звільнені від атестації.
Атестації не підлягають:
— працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
— вагітні жінки;
— особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років (атестація цих осіб
проводиться не раніше ніж через рік після виходу з відпустки) або дитиною-інвалідом, інвалідом з дитинства підгрупи А І групи;
— одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до 14 років;
— неповнолітні;
— особи, які працюють за сумісництвом.
— особи, з моменту присвоєння яким нового кваліфікаційного розряду, призначення їх
на посаду за конкурсом, закінчення ними підвищення кваліфікації або перепідготовки минуло менше року;
— працівники, які досягли граничного для виходу на пенсію віку.
1.5. Терміни проведення атестації.
1.5.1. Чергова атестація проводиться за розпорядженням директора ТОВ «Кульбаба» не
частіше ніж один раз на три роки і не рідше ніж один раз на чотири роки.
1.5.2. Позачергова атестація може проводитися у випадках виявлення незадовільної роботи працівника, підтвердженої об’єктивними даними для встановлення відповідності займаній посаді (у випадках, коли це пов’язано з недостатньою кваліфікацією працівника, а не
з невиконанням ним службових обов’язків з неповажних причин).
1.5.3. Конкретні терміни проведення атестації доводяться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення під особистий підпис.
2. Організація проведення атестації
2.1. Для проведення атестації:
— формується атестаційна комісія;
— затверджується графік проведення атестації;
— складається перелік посад, що підлягають атестації;
— готуються необхідні документи для атестаційної комісії;
— видається наказ про проведення атестації.
2.2. Створення та склад атестаційної комісії.
2.2.1. Атестаційна комісія складається з голови, заступника голови, членів комісії з числа
керівних працівників, висококваліфікованих фахівців та представника виборного органу
первинної профспілкової організації.
2.2.2. Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом
атестаційної комісії.
2.2.3. До складу атестаційної комісії можуть включатися представники юридичного відділу.
2.2.4. Керівник має право залучити до роботи незалежних експертів, висококваліфікованих фахівців вишів та інших організацій за профілем (спеціальності) осіб, яких атестують.
2.2.5. Кількісний та персональний склад атестаційної комісії, терміни та порядок її робіт
затверджуються директором ТОВ «Кульбаба».
2.2.6. Зміни у складі атестаційної комісії вносяться особою, що затвердила склад комісії.
2.3. Голова атестаційної комісії.
Голова атестаційної комісії:
— головує на засіданнях атестаційної комісії;
— організовує роботу атестаційної комісії;
— розподіляє обов’язки між членами комісії;
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— визначає за погодженням з членами комісії порядок розгляду питань;
— веде особистий прийом працівників, які проходять атестацію, організовує роботу
членів атестаційної комісії з розгляду пропозицій, заяв і скарг працівників, яких атестують.
2.4. Заміщення тимчасово відсутнього голови атестаційної комісії.
У разі тимчасової відсутності (хвороби, відпустки, відрядження та інших поважних причин) голови атестаційної комісії повноваження голови комісії за його дорученням здійснює
заступник голови комісії або один з членів атестаційної комісії.
3. Підготовка до атестації
3.1. Призначення атестації.
Перелік осіб, які підлягають атестації, графік проведення атестації затверджуються директором ТОВ «Кульбаба» і доводяться до відома кожного працівника, якого атестують, не
пізніше ніж за два місяці до проведення атестації під особистий підпис.
3.2. Графік проведення атестації.
3.2.2. У графіку вказуються:
— найменування підрозділу, в якому проводиться атестація (атестація може бути проведена з виходом на робоче місце працівника або безпосередньо на робочому місці працівника);
— дата, час і місце проведення атестації;
— дата подання до атестаційної комісії необхідних документів із зазначенням відповідальних за таке подання керівників відповідних підрозділів ТОВ «Кульбаба».
3.3. Характеристика безпосереднього керівника.
3.3.1. Не пізніше ніж за два тижні до атестації на кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику.
3.3.2. Характеристика повинна містити відомості про працівника та його професійний
рівень.
3.3.3. Під час кожної наступної атестації до атестаційної комісії надається також характеристика на працівника та його атестаційний лист з даними попередньої атестації.
3.3.4. Відділ кадрів не пізніше ніж за тиждень до атестації має ознайомити кожного працівника, якого атестують, персонально під особистий підпис з наданою характеристикою, а
також перевірити наявність посадової інструкції для кожного з працівників, яких атестують,
з його підписом про ознайомлення.
4. Проведення атестації
4.1. Засідання атестаційної комісії.
4.1.1. Атестація працівника проводиться тільки в його присутності.
4.1.2. У разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії з поважних причин
(відрядження, хвороба, відпустка тощо) термін його атестації переноситься до закінчення дії
зазначених причин. Про новий терміні атестації працівник повинен бути повідомлений додатково.
4.1.3. У разі неявки працівника на засідання атестаційної комісії без поважних причин (що
має бути встановлено) комісія може провести атестацію за його відсутності. При цьому в
комісії мають бути відомості про належне повідомлення працівника про день засідання.
4.1.4. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні
не менше як дві третини її складу.
4.1.5. Засідання атестаційної комісії оформляється протоколом.
4.2. Оцінка професійного рівня.
4.2.1. Атестаційна комісія розглядає подані документи, заслуховує повідомлення працівника про його роботу і, в разі необхідності, його безпосереднього керівника про професійний рівень працівника.
4.2.2. Члени атестаційної комісії мають право ставити працівнику питання, що розкривають його професійні знання, якості та навички в межах його посадових обов’язків.
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4.2.3. З метою об’єктивного проведення атестації в разі розгляду поданих працівником
додаткових відомостей про його професійний рівень за минулий період і його заяви про
незгоду з наданою характеристикою атестаційна комісія має право перенести атестацію на
чергове засідання комісії.
4.2.4. Обговорення професійного рівня працівника щодо кваліфікаційних вимог і посадових обов’язків має проходити в обстановці вимогливості, об’єктивності та доброзичливості, що виключає прояв суб’єктивізму.
4.2.5. Оцінка професійного рівня працівника повинна обґрунтовуватися на визначенні його
відповідності кваліфікаційним вимогам за займаною посадою відповідно до його посадової
інструкції, визначенні його участі у вирішенні поставлених перед відповідним підрозділом завдань, складності виконуваної ним роботи, її результативності. При цьому повинні враховуватися професійні знання працівника, досвід роботи, підвищення кваліфікації та перепідготовка.
4.2.6. Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника
за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою.
4.3. Порядок прийняття рішень комісії.
4.3.1. Рішення про оцінку професійного рівня працівника, а також рекомендації атестаційної комісії приймаються у присутності працівника відкритим голосуванням простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
4.3.2. У разі рівності голосів вирішальним є думка голови атестаційної комісії.
5. Результати атестації
5.1. Оцінка працівника.
Атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника
займаній посаді або виконуваній роботі.
5.2. Рекомендації атестаційної комісії.
5.2.1. У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати директорові зарахувати його до кадрового резерву, присвоїти чергову категорію, встановити надбавку до заробітної плати або збільшити
її розмір, організувати стажування на вищій посаді або направити на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі.
5.2.2. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати директорові перевести працівника за його
згодою на іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити
на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією.
5.3. Атестаційний лист.
5.3.1. Результати атестації заносяться в атестаційний лист працівника безпосередньо
після голосування.
5.3.2. Атестаційний лист підписується головою атестаційної комісії, заступником голови,
секретарем, членами атестаційної комісії, які були присутніми на засіданні та брали участь у
голосуванні.
5.3.3. З атестаційним листом працівник повинен бути ознайомлений під особистий підпис.
5.3.4. У разі відмови від ознайомлення необхідно скласти акт про відмову від підпису
в атестаційному листі, підписаний членами комісії. Рекомендується також направити лист
з повідомленням на домашню адресу працівника, який відмовився від підпису в атестаційному листі.
5.3.5. Акт та завірену копію листа, направленого працівнику, який відмовився від підпису
в атестаційному листі, необхідно додати до атестаційного листа.
5.3.6. Інші документи за результатами атестації не оформляються.
5.3.7. Атестаційний лист працівника, який пройшов атестацію, і характеристика на нього
зберігаються в особовій справі працівника.
5.4. Рішення, що приймаються директором ТОВ «Кульбаба».
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5.4.1. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома директора ТОВ «Кульбаба» протягом трьох днів після його прийняття.
5.4.2. Директор ТОВ «Кульбаба» з урахуванням рекомендації атестаційної комісії в установленому порядку застосовує до працівника такі заходи:
— зараховує до кадрового резерву,
— присвоює чергову категорію;
— встановлює надбавку до заробітної плати або збільшує її розмір;
— організовує стажування на вищій посаді або направлення на підвищення кваліфікації
з метою просування по роботі.
5.4.3. У необхідних випадках директор ТОВ «Кульбаба» може прийняти рішення про переведення працівника за його згодою на іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню, або направлення на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною
атестацією.
5.4.4. Перелік вакантних посад пропонується працівникові у письмовій формі. Згода або відмова працівника також фіксується у письмовій формі. У разі відсутності вакантних посад або
відмові працівника від переведення директор ТОВ «Кульбаба» має право не пізніше двох місяців
з дня атестації розірвати трудовий договір із працівником відповідно до чинного законодавства.
5.4.5. Після закінчення зазначеного терміну зниження кваліфікаційного розряду або надбавки, переведення працівника на іншу роботу або розірвання трудового договору з працівником за результатами цієї атестації не допускається.
5.4.6. Період тимчасової непрацездатності та період перебування працівника у відпустці
в двохмісячний термін не зараховується. У ці періоди не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця.
5.4.7. Контроль за організацією підготовки атестації, дотриманням порядку її проведення,
своєчасністю оформлення документів за результатами атестації та передачі їх директору
покладається на керівника відділу кадрів ТОВ «Кульбаба».
5.5. Оскарження результатів атестації.
Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством.
5.6. Підведення підсумків атестації.
Після проведення атестації працівників підприємства видається розпорядження або інший акт, в якому аналізуються результати проведення атестації, затверджуються заходи
щодо поліпшення роботи з кадрами, виконання рекомендацій атестаційної комісії, пропозицій працівників, що надійшли в ході атестації.

Положення про проведення атестації працівників також може містити різні додатки —
форми документів, бланків, необхідних для
роботи атестаційної комісії (наприклад, бланк
атестаційного листа, форму характеристики
про роботу працівника, якого атестують, форму протоколу засідання атестаційної комісії
тощо). З Положенням про проведення атестації працівників слід ознайомити кожного працівника, який підлягає атестації, під особистий
підпис.
Наостанок зазначимо, що ефективність
атестації працівників значною мірою зале-
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жить від якості документів, підготовлених для
її проведення, та від чіткої регламентації порядку проведення атестаційних заходів, а
тому, якщо ви хочете отримати реальні, а не
формальні результати атестації, слід завчасно
розробити усі необхідні для цього документи
та ретельно підготуватися до процесу проведення атестації.

Тимур АЛІЄВ,
консультант
з кадрового діловодства
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Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нові Правила пожежної безпеки в Україні, згідно з якими
кожен керівник підприємства,
незалежно від форми власності, повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо
забезпечення пожежної безпеки та призначити відповідальних за пожежну безпеку
окремих будівель, споруд,
приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання
й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Обов’язки
щодо забезпечення пожежної
безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються
у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ.

8. Підприємства транспорту
8.1. Підприємства, що мають колісні транспортні засоби та надають автотранспортні послуги, повинні забезпечити виконання вимог пожежної безпеки, які встановлені Правилами пожежної безпеки
для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21 грудня 1998 року № 527, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 1999 року за № 157/3450.
8.2. Колісні транспортні засоби мають бути забезпечені вогнегасниками відповідно до Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 1997 року № 1128 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року
№ 934).
Вимоги пожежної безпеки до тролейбусів та трамвайних вагонів встановлюються ДСТУ 4706:2006
«Тролейбуси. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання» та ДСТУ 4799:2007 «Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання».
9. Об’єкти зберігання
9.1. На матеріальних складах і базах загального призначення необхідно дотримуватися таких вимог
пожежної безпеки:
1) під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалів повинні враховуватися
їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості, сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що
застосовуються для гасіння пожежі;
2) умови зберігання речовин і матеріалів повинні бути вказані в нормативних документах (стандартах, технічних умовах) на них;
3) умови та можливість сумісного зберігання небезпечних та особливо небезпечних речовин і матеріалів повинні визначатися згідно з ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
Класи, підкласи та категорії таких речовин повинні визначатися згідно з ДСТУ 4500-3:2008 «Вантажі
небезпечні. Класифікація» і вказуватися в нормативних і супровідних документах на речовини і матеріали.
Небезпечні та особливо небезпечні речовини та матеріали повинні зберігатися в окремо розташованих складах I і II ступенів вогнестійкості згідно з ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна
безпека об’єктів будівництва»;
4) спільне зберігання в одній секції з каучуком або автомобільною гумою, а також ЛЗР та ГР будьяких інших товарів і матеріалів незалежно від однорідності застосовуваних вогнегасних речовин забороняється;
5) зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампах складів забороняється. Матеріали,
розвантажені на рампу, до кінця роботи складу мають бути прибрані;
6) у складських будинках (приміщеннях) усі операції, пов’язані з розкриттям тари, розфасуванням
продукції, перевіркою справності та дрібним ремонтом, приготуванням робочих сумішей вогненебезпечних рідин та іншими подібними до цих роботами, повинні здійснюватися у відокремлених приміщеннях;
*Закінчення. Початок у № 9 (93) – № 10 (94).
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7) у складських приміщеннях, розташованих у будинках будь-якого ступеня вогнестійкості, допускається виконувати стелажі з горючих
матеріалів висотою не більше 3 м із забезпеченням проходів між стінами і стелажами завширшки не менше 1 м. За відсутності приладів
опалення стелажі можуть встановлюватись упритул до стін. Конструкції стелажів (у тому числі полиці) висотою більше 3 м мають виконуватися з негорючих матеріалів.
У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися у штабелі. Проти дверних отворів необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менше 1 м. Якщо склад понад 10 м завширшки, посередині його влаштовується поздовжній
прохід не менше 2 м завширшки. Ширина проходів між штабелями має бути не менше 1 м.
Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути позначені обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре
видно.
Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м;
8) складські приміщення (відсіки), розташовані в підвальних або цокольних поверхах, повинні мати люки чи вікна розміром 0,9 х 1,2 м з
приямками (для випускання диму в разі пожежі), які влаштовуються відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення».
У разі неможливості влаштування вікон дозволяється обладнання цих приміщень системою димовидалення;
9) у складських приміщеннях дозволяється розміщувати лише робочі місця комірників (обліковців, відбракувальників, товарознавців) з
обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки не менше 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей
та матеріальних цінностей;
10) балони з горючими газами, посудини (пляшки, сулії, інша тара) з ЛЗР та ГР, аерозольні упаковки мають бути захищені від сонячного
й іншого теплового впливу;
11) на відкритих майданчиках або під навісами зберігання аерозольних упаковок допускається лише в негорючих контейнерах, що замикаються;
12) дерев’яні конструкції будинків та навісів складів мають бути оброблені вогнезахисними засобами, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності;
13) у складських приміщеннях забороняються:
зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб опалення;
стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів;
експлуатація газових плит, печей, побутових електронагрівальних приладів, установлення з цією метою штепсельних розеток;
влаштування чергового освітлення; встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів;
зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювачами, горючими газами, ЛЗР та ГР;
зберігання кислот та окисників у місцях, де можливе їх стикання з деревиною, соломою та іншими речовинами органічного походження
(для нейтралізації випадково розлитих кислот місця їх зберігання необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди, вапна або соди);
зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими матеріалами;
застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників;
в’їзд локомотивів безпосередньо до складських приміщень категорій А, Б, В.
9.2. На складах ЛЗР та ГР необхідно дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:
1) склади ЛЗР та ГР слід розміщувати відповідно до вимог ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», СНиП
II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», ВБН В.2.2-58.1-94 «Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа»;
2) обвалування (стінки), їх перехідні містки, сходи, огорожі повинні постійно підтримуватися справними. Майданчики всередині обвалувань
повинні бути рівними, утрамбованими та посипаними піском. Випадково розлиті ЛЗР та ГР слід негайно прибрати, а місця розлиття посипати
піском;
3) територію резервуарних парків (нафтобаз), насосних станцій для перекачування ЛЗР та ГР необхідно обгороджувати огорожею з негорючих матеріалів не менше 2 м заввишки;
4) наземні резервуари мають бути пофарбовані білою (сріблястою) фарбою для запобігання дії сонячного проміння.
На дихальних трубках резервуарів для зберігання ЛЗР, на трубопроводах газової обв’язки резервуарів і на трубопроводах для зливу ЛЗР
із транспорту мають встановлюватися вогнезатримуючі пристрої.
На кожному трубопроводі, що подає в резервуар ЛЗР і ГР (або відводить їх із резервуара), має встановлюватися запірна арматура на відстані не ближче 3 м від резервуара.
Зливання ЛЗР і ГР (крім мазуту) до резервуара повинно проводитися під шар рідини товщиною не менше 50 мм і тільки закритим способом. Розміщувати зливні пристрої безпосередньо на горловинах резервуарів забороняється;
5) на кожний резервуар необхідно складати технологічну карту, в якій вказуються номер резервуара, його тип, призначення, максимальний
рівень наливання, мінімальний залишок, швидкість наповнення і випорожнювання;
6) у процесі експлуатації резервуарів необхідно здійснювати постійний контроль за справністю дихальних клапанів та вогнезатримуючих
пристроїв. При температурі повітря вище 0° C перевірки повинні проводитися не рідше одного разу на місяць, а нижче 0° C — не рідше двох
разів на місяць. Узимку дихальні клапани та сітки повинні очищатися від льоду.
Під час огляду резервуарів, відбирання проб або замірів рівня рідини слід застосовувати пристосування, які виключають іскроутворення в разі
ударів;
7) люки, що служать для замірювання рівня та відбору проб із резервуарів, повинні мати герметичні кришки, а отвори для вимірів — кільце з металу (з внутрішнього боку), яке унеможливлює іскроутворення;
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8) підігрівати в’язкі та застигаючі нафтопродукти в резервуарах (у встановлених межах) дозволяється за умови рівня рідини над підігрівачами не менше 0,5 м;
9) для резервуарів, де зберігаються сірчисті нафтопродукти, повинен бути розроблений графік планових робіт з очищення від відкладень
пірофорного сірчистого заліза;
10) у разі появи тріщин у швах, у металі стінок або дна діючий резервуар має бути негайно випорожнений.
Роботи з ремонту резервуарів дозволяється проводити лише після повного звільнення резервуара від рідини, від’єднання від нього трубопроводів, відкриття всіх люків, ретельного очищення (пропарювання та промивання), відбирання з резервуарів проб повітря та аналізу на
відсутність вибухонебезпечної концентрації.
Перед ремонтом резервуарів необхідно накрити покривалом (повстю), просоченою антипіренами, усі засувки на сусідніх резервуарах та
трубопроводах (влітку повсть змочити водою). Електро- та газозварювальну апаратуру дозволяється розміщати на відстані не ближче 50 м
від діючих резервуарів;
11) на складах резервуарного парку повинен бути запас вогнегасних речовин, а також засобів їх подавання в кількості, необхідній для
гасіння пожежі в найбільшому резервуарі;
12) подавання залізничних цистерн під зливання та наливання, а також їх виведення мають здійснюватися плавно, без поштовхів та ривків.
Гальмування залізничних цистерн металевими башмаками на території зливно-наливних пристроїв забороняється. Для цього необхідно застосовувати дерев’яні підкладки.
Якщо подавання під зливання (наливання) та виведення вагонів-цистерн з ЛЗР, які мають температуру спалахування парів 28° C та нижче,
проводиться паровозами, то треба здійснювати їх прикриття одним чотиривісним порожнім вагоном або вагоном (платформою),
навантаженим(ою) негорючим вантажем.
Локомотиви, які подають залізничні цистерни під зливання або наливання ЛЗР та ГР на територію підприємства, повинні працювати лише
на рідкому паливі;
13) перед наливанням нафтопродуктів персонал підприємства, який здійснює їх відпуск (або працівники охорони), повинен шляхом зовнішнього огляду переконатися в наявності та справності заземлення, іскрогасника та інших захисних пристроїв на автоцистерні, а також у її
забезпеченості первинними засобами пожежогасіння;
14) зливно-наливні пристрої, трубопроводи, стояки та арматура повинні піддаватися регулярному оглядові та планово-попереджувальному
ремонту. Виявлені несправності та витікання слід негайно усувати, а в разі неможливості усунення — відключати несправні елементи.
Робочі та евакуаційні сходи естакад повинні постійно утримуватися справними;
15) для місцевого освітлення під час зливно-наливних операцій можуть застосовуватися акумуляторні ліхтарі у вибухобезпечному виконанні;
16) зливні шланги повинні бути споряджені наконечниками з матеріалів, які виключають можливість іскроутворення від удару;
17) зберігання ЛЗР та ГР у тарі слід здійснювати в будинках або на майданчиках під навісами (залежно від кліматичних умов). Навіси слід
влаштовувати з негорючих матеріалів. Забороняється зберігання в тарі на відкритих майданчиках нафтопродуктів з температурою спалахування 45° C і нижче. Види тари для зберігання та відпуску нафтопродуктів слід приймати за ДСТУ 4454:2005 «Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання»;
18) зберігання рідин з температурою спалахування парів вище 120° C у кількості до 60 м 3 дозволяється в підземних сховищах з горючих матеріалів за умови влаштування підлоги з негорючих матеріалів та засипання покриття шаром утрамбованої землі завтовшки не
менше 0,2 м;
19) загальна кількість ЛЗР та ГР в одному будинку для зберігання нафтопродуктів у тарі не повинна перевищувати 1,2 тис. м 3 ЛЗР або
6 тис. м 3 ГР. При одночасному зберіганні ЛЗР і ГР їх загальна кількість на складі не має перевищувати вищевказаних значень і визначається
з розрахунку: 1 м 3 ЛЗР прирівнюється до 5 м 3 ГР.
При цьому в одному приміщенні (секції) дозволяється зберігати не більше 0,2 тис. м 3 ЛЗР або 1 тис. м 3 ГР. Приміщення для зберігання
ЛЗР та ГР повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, що відповідає вимогам будівельних норм;
20) у разі зберігання бочок з ЛЗР та ГР у будинках слід дотримуватися таких вимог:
вручну укладати бочки на підлогу не вище ніж у два яруси;
укладати бочки механізовано не вище ніж у п’ять ярусів — для ГР і три яруси — для ЛЗР;
укладати не більше двох бочок по ширині штабеля або стелажа;
укладати бочки на кожному ярусі стелажа в один ряд по висоті незалежно від виду нафтопродуктів;
проходи для транспортування бочок мають бути не менше 1,8 м завширшки, а проходи між стелажами або штабелями — не менше 1 м;
21) при зберіганні бочок на відкритих майданчиках необхідно:
у межах однієї обгородженої (обвалованої) території розміщати не більше шести штабелів;
дотримуватися таких розмірів одного штабеля: його довжина не повинна перевищувати 25 м, а ширина — 15 м;
передбачати відстань між штабелями на одному майданчику не менше 5 м, між штабелями сусідніх майданчиків — не менше 20 м, між
штабелями та валом (стіною) — не менше 5 м;
укладати бочки на майданчиках не більше ніж у два яруси у висоту і з проходами завширшки не менше 1 м через кожні два ряди;
22) бочки повинні укладатися пробками догори;
23) порожні металеві бочки, забруднені нафтопродуктами, необхідно зберігати окремо на спеціально відведених майданчиках, із щільно
закритими пробками (люками), укладеними не більше ніж у чотири яруси і відповідно до вимог, установлених для зберігання нафтопродуктів
у тарі на відкритих майданчиках;
24) для розливання ЛЗР та ГР повинен бути передбачений ізольований майданчик (приміщення), обладнаний(е) відповідними пристосуваннями для виконання цих робіт.
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Відпускати ЛЗР і ГР споживачам дозволяється за допомогою сифона або насоса лише у спеціальну тару з кришками (пробками), які
щільно закриваються. Відпуск ЛЗР та ГР у скляні та полімерні ємності забороняється;
25) забороняються:
зменшення висоти обвалування, розрахованої за ВБН В.2.2-58.1-94 «Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених
парів не вище 93,3 кПа»;
експлуатація резервуарів, що мають перекоси, тріщини, підтікання, а також несправні контрольні прилади, стаціонарні протипожежні пристрої, продуктопроводи, для яких минули строки зачищення і випробовування на міцність;
розливання нафтопродуктів, зберігання пакувального матеріалу і порожньої тари безпосередньо у сховищах та на обвалованих майданчиках;
посадка дерев та чагарників у зоні обвалувань;
установлення резервуарів на основах з матеріалів груп горючості Г2, Г3 та Г4;
переповнення резервуарів;
відбирання проб з резервуарів під час зливання або наливання нафтопродуктів;
зливання й наливання нафтопродуктів під час грози;
укладання бочок без прокладок між ярусами;
приймання на зберігання пошкоджених бочок, бочок без пробок або закритих пробками, що не відповідають тарі;
застосування інструмента для відгвинчування пробок з металу, що дає іскри;
проведення ремонтних робіт на трубопроводах, заповнених нафтопродуктами;
проведення монтажних і ремонтних робіт із застосуванням вогневих (зварювальних) робіт на відстані ближче 20 м від наповнених резервуарів, а також від порожніх резервуарів від ЛЗР і ГР, якщо вони не очищені у встановленому порядку.
9.3. На складах балонів з газами необхідно дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:
1) балони з газом під час їх зберігання, транспортування та експлуатації повинні бути захищені від дії сонячного проміння та інших джерел
тепла;
2) балони з газами можуть зберігатись у спеціальних складах або на майданчиках;
3) протипожежні відстані від майданчиків та будинків для зберігання балонів з горючими газами до сусідніх будівель і споруд слід приймати відповідно до вимог ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», СНиП II-89-80 «Генеральные планы
промышленных предприятий»;
4) балони, що встановлюються у приміщеннях, повинні розміщуватися від приладів опалення та печей на відстані не менше 1 м, а від
джерел тепла з відкритим вогнем не менше 5 м;
5) зберігання в одному приміщенні кисневих балонів та балонів з горючими газами, а також карбіду кальцію, фарб, мастил та жирів забороняється;
6) склади для зберігання балонів з горючими газами повинні бути одноповерховими і не мати горищ. У зазначених складах необхідно
передбачати легкоскидні конструкції відповідно до СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»;
7) покриття підлоги та рамп складів має бути виготовлене з матеріалів, що не утворюють іскор під час удару;
8) для захисту балонів від прямої дії сонячного проміння шибки віконних отворів складу слід зафарбовувати білою фарбою або обладнувати сонцезахисними пристроями;
9) при зберіганні балонів на відкритих майданчиках споруди, які захищають їх від дії опадів та сонячного проміння, повинні бути з негорючих матеріалів;
10) балони з горючими газами повинні зберігатися окремо від балонів з киснем, стисненим повітрям, хлором, фтором та іншими
окислювачами, а також від балонів з токсичними газами. Зовнішня поверхня балонів має бути пофарбована в установлений для певного
газу колір. Дозволяється спільне зберігання на відкритих майданчиках балонів з різними продуктами розділення повітря. При цьому
місця для зберігання балонів з різними продуктами розділення повітря повинні бути відокремлені одне від одного негорючими бар’єрами
висотою 1,5 м;
11) під час зберігання і транспортування балонів з киснем не можна допускати потрапляння на них жиру та стикання арматури з промасленими матеріалами;
12) під час перекочування балонів з киснем вручну забороняється братися за вентилі;
13) балони, з яких виявлено витікання газу, повинні негайно прибиратися зі складу в безпечне місце;
14) приміщення для зберігання горючих газів необхідно обладнувати газовими аналізаторами, а у разі їх відсутності адміністрація об’єкта
повинна встановити порядок відбирання та контролю проб повітря;
15) балони з горючими газами, що мають башмаки, повинні зберігатись у вертикальному положенні у спеціальних гніздах, клітках та інших
пристроях, що виключають їх падіння;
16) балони, які не мають башмаків, слід зберігати в горизонтальному положенні на дерев’яних рамах чи стелажах. Висота штабеля у цьому випадку не повинна перевищувати 1,5 м, а всі вентилі мають бути закриті запобіжними ковпаками і повернені в один бік;
17) у разі укладання балонів у штабелі між рядами повинні бути уміщені прокладки, які запобігають розкочуванню балонів та дотику їх між
собою;
18) склади для зберігання балонів з горючими газами повинні мати постійно працюючу примусову вентиляцію, що забезпечує безпечні
концентрації газів. У цих складах дозволяються лише водяне, парове низького тиску або повітряне опалення;
19) на дверях (воротах) складів балонів з газами необхідно вивішувати таблички із зазначенням вогнегасної речовини, яку дозволяється
застосовувати під час пожежі;
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20) обслуговуючий персонал повинен знати пожежну небезпеку газів, що зберігаються на складах, порядок евакуації балонів та правила
гасіння горючих газів, що визначається об’єктовою інструкцією;
21) забороняються:
зберігання будь-яких сторонніх речовин, матеріалів, обладнання, предметів у складах балонів з газами;
транспортування і зберігання балонів з газами без запобіжних ковпаків та нагвинчених на штуцери заглушок;
зберігання балонів з пошкодженим корпусом, а також з простроченим терміном періодичного огляду;
зберігання балонів з горючими газами та окислювачами у приміщеннях, які не є спеціальними складами балонів;
удари балонів один об одний під час навантаження, розвантаження і зберігання, падіння ковпаків та балонів на підлогу;
розміщення в одному відсіку складу більше 500 балонів з горючими або отруйними газами, 1 тис. балонів з негорючими та неотруйними
газами;
зберігання в будинку складу більше 3 тис. балонів (у перерахунку на 40-літрові);
допуск до складу балонів з горючими газами осіб у взутті, підбитому металевими цвяхами або підковами;
перевищення встановлених норм заповнення балонів стисненими, зрідженими або розчиненими газами (норма заповнення та методи її
контролю повинні зазначатися в інструкції).
9.4. На складах хімічних речовин необхідно дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:
1) обслуговуючий персонал повинен знати пожежну небезпеку, правила безпечного зберігання і особливості гасіння хімічних речовин та реактивів;
2) на складах має бути розроблений план розміщення хімічних речовин із зазначенням їх найбільш характерних властивостей: «Вогненебезпечні», «Отруйні», «Хімічно активні»;
3) зберігання хімічних речовин може здійснюватися в закритих сухих приміщеннях або під навісами у тарі залежно від фізико-хімічних та
пожежонебезпечних властивостей продукції та кліматичних умов.
Під навісом дозволяється зберігання лише тих хімічних речовин, які від вологого повітря чи води не розкладаються, не розігріваються і не
спалахують;
4) стелажі, на яких зберігаються хімічні речовини та матеріали, повинні бути виготовлені з негорючих матеріалів і розміщуватися від нагрівальних приладів на відстані не менше 1 м;
5) тара з хімічними речовинами, яка надходить на склад, не повинна мати пошкоджень герметичності та інших ознак несправності. У разі
виявлення пошкоджень тара повинна негайно видалятися зі складу. На кожній тарі (упаковці) з хімічною речовиною повинен бути напис або
бирка з його назвою та зазначенням характерних властивостей;
6) сулії з рідкими хімічними речовинами дозволяється зберігати лише обрешетованими дерев’яними планками або у плетених кошиках;
7) підлога у приміщеннях для зберігання рідких хімічних речовин у тарі повинна мати нахили для стікання випадково розлитої рідини до
спеціальних приймачів;
8) у складах кислот повинні бути нейтралізуючі розчини речовин (сода, крейда чи вапно);
9) у приміщеннях, де зберігаються хімічні речовини, які можуть під час пожежі плавитися, необхідно передбачати пристрої, які обмежують
вільне розтікання розплаву;
10) металеві порошки, здатні самозайматися, повинні зберігатися в окремих відсіках у герметично закритій тарі. У цих відсіках зберігання
інших горючих матеріалів забороняється;
11) пляшки, бочки, барабани з хімікатами встановлюються на відкритих майданчиках групами не більше 100 шт. у кожній з відстанями між
групами не менше 1 м. У кожній групі повинна зберігатися продукція лише певного виду, про що робляться відповідні вказівні написи. Майданчики необхідно обгороджувати бар’єрами. Пляшки з реактивами на відкритих майданчиках мають бути захищені від дії сонячного проміння;
12) склади речовин, які бурхливо реагують з водою (карбіди, лужні метали, перекис барію, гідрат натрію), повинні розміщуватися в сухих,
добре вентильованих одноповерхових приміщеннях з легким дахом. Усередині цих приміщень не повинні бути водяні, парові й каналізаційні
труби. Дахи та стіни не повинні пропускати атмосферні опади, приміщення повинні мати захист від потрапляння ґрунтових вод;
13) лужні метали слід зберігати в ізольованих відсіках (секціях), розміщених у торці складського будинку, у металевих банках або контейнерах під шаром захисного середовища (інертних газів, мінеральних масел, гасу, парафіну);
14) у відсіках, суміжних з відсіками, де знаходяться лужні метали, дозволяється зберігати лише негорючі хімічні речовини;
15) барабани з лужними металами слід укладати з таким розрахунком, щоб у ширину було не більше двох, у довжину — восьми та у висоту — чотирьох барабанів;
16) окисники (хромат калію, хромовий ангідрид, перманганат калію, селітра та інші окисники) повинні зберігатися в окремих секціях
складів. Зберігати ці речовини з іншими горючими речовинами забороняється;
17) сажу, графіт, подрібнені полімери слід зберігати в окремих закритих, сухих складах або в секціях складів, захищених від потрапляння
атмосферних опадів та ґрунтових вод;
18) під час зберігання подрібнених полімерних матеріалів у прогумованих та поліетиленових мішках верхня джутова упаковка повинна зніматися;
19) карбід кальцію повинен зберігатися в сухих, добре провітрюваних приміщеннях. Рівень підлоги приміщення повинен бути на 0,2 м вище
планувальної позначки прилеглої території. Забороняється розміщувати склади для зберігання карбіду кальцію в підвальних приміщеннях та
низьких затоплюваних місцях;
20) барабани з карбідом кальцію можуть зберігатися на складах як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. У механізованих
складах дозволяється зберігання барабанів з карбідом кальцію у три яруси в разі вертикального зберігання, а за відсутності механізації —
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не більше трьох ярусів у разі горизонтального зберігання та не більше двох ярусів у разі вертикального зберігання. Між ярусами барабанів
повинні бути укладені дошки завтовшки 40 – 50 мм.
Ширина проходів між укладеними у штабелі барабанами з карбідом кальцію повинна бути не менше 1,5 м;
21) аміачна селітра повинна зберігатися відповідно до вимог Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом,
затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 вересня 2009 року
№ 142, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 896/16912;
22) сулії з кислотами можуть встановлюватися на стелажах не більше ніж у два яруси по висоті або зберігатися на підлозі групами не
більше 100 шт. у кожній по два чи чотири ряди, розділені бортиком не менше 0,15 м заввишки;
23) забороняється:
проводити у складах роботи, не пов’язані із зберіганням хімічних речовин;
входити персоналу у вогкому (вологому) одязі та взутті до складських приміщень, де зберігаються лужні метали та інші речовини, що
вступають у реакцію з водою;
застосовувати для закривання сулій з кислотою пробки з органічних матеріалів;
укладати тару з лужними металами на стелажах на висоті менше ніж 0,2 м від рівня підлоги.
9.5. На складах лісопиломатеріалів необхідно дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:
1) склади лісопиломатеріалів повинні відповідати вимогам СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП
2.11.01-85* «Складские здания»;
2) відстань від штабелів, навісів та закритих складів лісопиломатеріалів до пожежних гідрантів повинна бути не менше 8 м;
3) перед формуванням штабелів підштабельні місця мають бути очищені до ґрунту від трав’яного покриву, горючого сміття та відходів. У разі значного нашарування відходів основу під штабелем необхідно покривати шаром піску, землі або гравію завтовшки не
менше 0,15 м;
4) на кожний склад повинен бути розроблений план організації гасіння пожежі з визначенням заходів щодо розбирання штабелів, куп
трісок, а також з урахуванням залучення працівників підприємства та техніки. План щороку перед початком весняно-літнього пожежонебезпечного періоду повинен практично відпрацьовуватися з усіма робочими змінами підприємства із залученням відповідних пожежнорятувальних підрозділів;
5) на складах слід обладнувати пункти (пости) первинними засобами пожежогасіння та запасом протипожежного інвентарю у кількості,
яка визначається планами організації гасіння пожеж;
6) лебідки з двигунами внутрішнього згоряння слід розміщувати на відстані не менше 15 м від штабелів круглого лісу. Площа навколо
лебідки повинна бути вільною від відходів та кори. Паливо для заправки двигунів дозволяється зберігати в кількості не більше однієї бочки
(200 л) на відстані не менше 10 м від лебідки та 20 м від найближчого штабеля;
7) коли укладаються і розбираються штабелі лісопиломатеріалів, транспортні пакети необхідно встановлювати лише з одного боку проїзду,
при цьому проїжджа частина, яка залишається вільною, повинна бути не менше 4 м завширшки;
8) обгортання пакетів з лісопиломатеріалами водонепроникним папером (за відсутності цієї операції в єдиному технологічному процесі)
повинно проводитись на спеціально відведених майданчиках;
9) у разі зберігання лісопиломатеріалів у будинках ширина проходу між штабелями та стіною будинку має бути не менше 0,8 м. Коли лісопиломатеріали укладаються усередині складів на стелажах, вони повинні бути віддалені від стін не менше ніж на 1 м;
10) для спостереження за температурою нагрівання трісок усередині бурту необхідно передбачати спеціальні колодязі з електричними датчиками;
11) склади лісопиломатеріалів та дров повинні мати огорожі.
9.6. На складах вугілля і торфу необхідно дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:
1) майданчики для зберігання вугілля та торфу треба очищати від рослинного шару, будівельного сміття та інших горючих матеріалів,
вирівнювати й утрамбовувати. Вони не повинні заливатися паводковими та ґрунтовими водами;
2) вугілля різних марок, кожний вид торфу (у шматках або фрезерний) повинні зберігатися в окремих штабелях. Кожний штабель вугілля
повинен мати табличку, на якій вказуються марка і дата його надходження на склад;
3) під час укладання вугілля та його зберігання необхідно стежити за тим, щоб до штабелів не потрапляли деревина, тканини, папір, сіно
та інші горючі відходи;
4) на складі повинен бути забезпечений систематичний контроль за температурою у штабелях вугілля й торфу шляхом установлення
в укосах контрольних залізних труб та термометрів. У разі підвищення температури вище 60° C необхідно здійснювати ущільнення штабеля
в місцях підвищення температури, вибирання вугілля чи торфу, що розігрівся, або застосовувати інші безпечні методи для зниження температури. Штабелі, в яких відзначається підвищення температури, слід витрачати в першу чергу;
5) гасіння або охолодження вугілля водою безпосередньо у штабелях забороняється. Вугілля, що загорілося, слід гасити водою лише
після вибирання із штабеля;
6) у разі загоряння торфу в шматках у штабелях необхідно осередки залити водою з додаванням змочувача або закидати сирою торфовою
масою та здійснити розбирання ураженої частини штабеля. Фрезерний торф, який загорівся, необхідно видаляти, а місце вибирання заповнювати сирим торфом та утрамбовувати;
7) на складі повинен бути передбачений спеціальний майданчик для гасіння вугілля та торфу, що самозайнялися, та їх охолодження після
видалення із штабеля;
8) за ліквідованими осередками горіння має вестися постійний контроль: на штабелях вугілля — протягом тижня, на штабелях торфу —
протягом двох тижнів;
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9) для виконання регламентних робіт із штабелями, а також проїзду механізмів та пожежних машин відстань від підошви штабелів до огороджувального паркану та фундаменту підкранових шляхів повинна бути не менше 3 м, а до зовнішнього краю головки рейки або брівки автошляху — не менше 2 м;
10) забороняються:
укладати вугілля та торф на ґрунті, що містить органічні речовини, колчедани;
розміщувати штабелі над водостічними каналами, дренажними пристроями, джерелами тепла, окремими трубами й кабелями, а також
теплофікаційними, кабельними та іншими тунелями;
зберігати вивантажене паливо насипом більше 2 діб;
видобувати із штабеля осередки палива, що самозайнялися, під час сильного вітру (більше 5 м/с);
знов укладати в штабелі вугілля, що самозайнялося, і торф після охолодження або гасіння (вони підлягають відвантаженню й витрачанню);
складувати вугілля свіжого видобутку на старі відвали вугілля, які пролежали понад місяць;
транспортувати вугілля або торф, що горить, транспортерними стрічками та відвантажувати його в транспорт;
приймати на склади вугілля і торф з явно вираженими осередками займання.
10. Автозаправні станції
10.1. До роботи на автозаправних станціях (далі — АЗС) допускаються лише особи, які пройшли навчання за програмою пожежнотехнічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення. АЗС повинні відповідати вимогам Інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час
проектування автозаправних станцій, затвердженої наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 6 грудня 2005 року № 376, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 березня
2006 року за № 291/12165.
10.2. Автомобілі, що чекають черги для заправлення, повинні знаходитися біля в’їзду на територію АЗС поза зоною розміщення паливних
резервуарів і колонок.
10.3. Забороняється курити, проводити ремонтні та інші роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню як у будинку АЗС, так і на
відстані менше 20 м від її території.
10.4. На АЗС мають бути вивішені на видимих місцях плакати, які містять обов’язки водія під час заправляння автотранспорту, а також
інструкції про заходи пожежної безпеки.
10.5. АЗС мають бути оснащені телефонним, гучномовним зв’язком.
10.6. Кришки зливних та замірних труб, люків оглядових та зливних колодязів повинні утримуватися закритими.
Вимірювання рівня нафтопродуктів у резервуарах повинно здійснюватися спеціально призначеними для цієї мети стандартними вимірювальними приладами (пристроями).
10.7. Зливати нафтопродукти в підземні резервуари необхідно закритим способом (трубопроводом або через шланг).
Перед зливанням нафтопродукту з автоцистерн у резервуар слід заміряти рівень нафтопродукту в цьому резервуарі. Процес зливання
повинен контролюватися працівником АЗС та водієм автоцистерни.
Наконечники зливних шлангів повинні бути виготовлені з матеріалу, що виключає можливість іскроутворення у разі ударів об корпус резервуара, і заземлені.
10.8. Автоцистерни під час зливання повинні бути приєднані до заземлювального пристрою. Гнучкий заземлювальний провідник має бути
постійно приєднаним до корпусу автоцистерни і мати на кінці пристосування для приєднання до заземлювального пристрою. Кожна цистерна
автопотяга повинна бути заземлена окремо до повного зливання з неї нафтопродуктів.
Для захисту від прямих ударів блискавки і заземлення високих потенціалів усі металоконструкції та електропровідні неметалеві частини
технологічного обладнання мають бути приєднані до заземлювального пристрою.
10.9. За герметичністю фланцевих, різьбових та інших типів з’єднань у колонках, роздавальних рукавах, трубопроводах та арматурі повинен бути встановлений постійний нагляд; витікання, що виникло, слід негайно усунути.
10.10. Кришки оглядових і приймальних колодязів, а також колодязів очисних споруд повинні виготовлятися з негорючих матеріалів або
матеріалів групи горючості Г1 та унеможливлювати іскроутворення під час ударів. Їх дозволяється відкривати лише для проведення технологічних операцій, профілактичних заходів, вимірів і добору проб.
10.11. Для відкривання і закривання пробок металевої тари та проведення інших робіт у вибухонебезпечних зонах на АЗС повинен бути
набір інструменту з металу, що не утворює іскор.
10.12. Під час заправлення на АЗС слід дотримуватися таких вимог:
мотоцикли й моторолери подаються до паливороздавальних колонок з непрацюючими двигунами, пуск та вимкнення яких мають здійснюватися на відстані не менше 15 м від колонок, а автомобілі — своїм ходом з подальшим вимкненням двигунів до початку процесу заправляння;
нафтопродукти відпускаються безпосередньо в бензобаки. Допускається відпускати власникам індивідуального транспорту нафтопродукти в спеціально призначені для цього каністри. Забороняється відпускати паливо в скляну тару та тару з полімерних матеріалів;
випадково розлиті на землю нафтопродукти необхідно засипати піском, а просочений пісок і промаслені обтиральні матеріали збираються
в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються і після закінчення робочого дня вивозяться з території АЗС;
відстань між автомобілем, який заправляється, та автомобілями, що стоять у черзі, — не менше 1 м; повинна забезпечуватися можливість
маневрування та виїзду з території АЗС.
10.13. На АЗС забороняються:
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заправляння транспортних засобів з працюючими двигунами;
робота в одязі та взутті, облитих бензином;
заправляння транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у яких перебувають пасажири;
заправляння автомобілів, завантажених небезпечним вантажем (вибуховими речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, ЛЗР
і ГР, отруйними та радіоактивними речовинами);
в’їзд на територію АЗС і заправляння тракторів, не обладнаних іскрогасниками;
відпускання палива роздавальними колонками, які підключені до заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);
приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та забруднених частин автоцистерни;
використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та горючими газами, а також інших трубопроводів;
експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі кріпильними, передбаченими його конструкцією.
10.14. Під час експлуатації пересувних автозаправних станцій (далі — ПАЗС) необхідно дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:
1) розміщення ПАЗС здійснюється відповідно до Інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних
станцій, затвердженої наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 6 грудня 2005 року № 376, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 року за
№ 291/12165;
2) на кожній ПАЗС повинні бути нанесені фарбою написи «Пересувна АЗС», «Вогненебезпечно» та знак класифікації вантажу. Кожна ПАЗС має
бути укомплектована первинними засобами пожежогасіння (не менше ніж двома вогнегасниками, протипожежним покривалом, ящиком з піском,
лопатою);
3) кожна ПАЗС повинна мати інструкцію щодо заходів пожежної безпеки для водія-заправника;
4) перед початком відпускання нафтопродуктів водій-заправник зобов’язаний:
забезпечити надійне гальмування автомобіля й причепа на майданчику;
надійно заземлити ПАЗС (вертикальний заземлювач під час установлення забивають у землю на глибину 0,5 – 0,6 м);
підготувати до застосування первинні засоби пожежогасіння;
надійно зафіксувати дверцята шафи паливороздавальних агрегатів під час відкривання, протерти підлогу шафи;
перевірити герметичність трубопроводів та паливороздавальних агрегатів, у разі необхідності негайно усунути несправності, що виникли.
11. Житлові будинки
11.1. Сіно, солому та інші грубі корми необхідно складувати в найбільш віддаленому від житлового будинку і господарських будівель
місці (на відстані не менше 10 м).
Дозволяється зберігання вказаних кормів у неопалюваних господарських будинках, у тому числі на горищах.
11.2. Розпалювання багать для спалювання сухого листя, бадилля, сміття на території житлових будинків, індивідуальних (садибних)
житлових будинків, садових, дачних будинків дозволяється на відстані не менше 15 м від житлових та господарських будинків та споруд. Забороняється розведення багать у вітряну погоду.
11.3. У квартирах, житлових кімнатах індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків допускається зберігання не
більше 10 л ЛЗР та ГР.
В індивідуальних гаражах допускається зберігання не більше 40 л запасу палива та 10 кг мастила. Таку саму кількість ЛЗР та ГР допускається
зберігати в окремо розташованому господарському будинку на присадибній ділянці, якщо відстань від неї до житлового будинку становить не
менше 7 м.
Тара, в якій зберігаються ЛЗР та ГР, повинна щільно зачинятися, бути небиткою, виготовленою з негорючих матеріалів.
11.4. Під час використання для побутових потреб балонів для транспортування, зберігання і використання стиснених і зріджених газів потрібно дотримуватися вимог НПАОП 0.00-1.20-98.
У разі закриття індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків на сезонні перерви електромережа повинна бути
знеструмлена на вводі (електрощиті), а вентилі цих балонів закриті.
11.5. У разі використання для освітлення житлових приміщень висячих гасових ламп або ліхтарів вони повинні надійно підвішуватися до
стелі і мати металеві запобіжні ковпаки над склом. Відстань від ковпака над лампою або кришки ліхтаря до конструкцій стелі, виконаних з
горючих матеріалів, має бути не менше 0,7 м, а від скла лампи (ліхтаря) до стін, виконаних з горючих матеріалів, не менше 0,2 м.
Настінні гасові лампи (ліхтарі) повинні мати металеві відбивачі світла та надійне кріплення. Настільні гасові лампи (ліхтарі) повинні мати
стійкі основи. Лампи (ліхтарі) повинні заправлятися лише освітлювальним гасом. Заправка їх бензином не допускається. Гасові лампи (ліхтарі) не можна встановлювати біля горючих матеріалів та предметів.
11.6. За відсутності в охоронника дачного кооперативу (садівничого товариства) телефону має бути вивішена табличка із зазначенням
місцезнаходження двох найближчих телефонів та найближчого пожежно-рятувального підрозділу.
11.7. Не допускається:
улаштовувати в житлових будинках приміщення, майстерні із застосуванням та зберіганням пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також здавати їх в оренду під приміщення подібного призначення;
зберігати ЛЗР та ГР, балони з горючим газом на балконах і лоджіях та їх захаращувати;
виводити з ладу та демонтувати системи протипожежного захисту, пожежні кран-комплекти, протипожежний водопровід житлового будинку.
12. Лазні сухого жару (сауни)
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12.1. Можливість розміщення лазень сухого жару (далі — сауна) у будинках різного призначення визначається відповідно до вимог ДБН
В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення».
12.2. Необхідно утримувати у справному стані перфоровані сухотруби, підключені до внутрішнього водопроводу, ручний пуск яких можна
здійснювати від пристроїв, встановлених за межами парильного відділення.
12.3. У верхній зоні парильного відділення, а також на найближчих до печі-кам’янки кромках дерев’яного оздоблення слід встановлювати
датчики температури, зблоковані з пристроєм (терморегулятором), який відключає електроенергію від електронагрівачів у разі підвищення
температури до 110° C.
12.4. Електричні проводи, використовувані для підключення печі до електромережі, а також світильники та електроарматура повинні бути
розраховані на умови експлуатації у середовищі з підвищеною температурою. Підключення теплових електронагрівачів до електромережі має
здійснюватися за межами парильного відділення.
12.5. Канал припливу свіжого повітря під піччю слід систематично очищати від пилу та інших сторонніх предметів.
12.6. У разі виявлення несправностей в устаткуванні або появи ознак горіння (диму, запаху горілого, обвуглювання дерев’яного обличкування) слід негайно повідомити про це адміністрацію закладу.
12.7. У приміщеннях саун забороняється:
експлуатувати піч з відключеним або несправним терморегулятором;
користуватися електронагрівальними побутовими приладами поза спеціально обладнаними місцями;
залишати без нагляду включені в електромережу електронагрівники, печі.
VII. Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт
1. Зварювальні та інші вогневі роботи
1.1. Під час підготовки до проведення вогневих робіт необхідно дотримуватися таких загальних вимог:
місця проведення зварювальних та інших вогневих робіт, пов’язаних з нагріванням деталей до температур, спроможних викликати
займання матеріалів та конструкцій, можуть бути:
— постійними, які організовуються у спеціально обладнаних для цієї мети цехах, майстернях чи на відкритих майданчиках;
— тимчасовими, коли вогневі роботи проводяться безпосередньо в будинках, які зводяться або експлуатуються, спорудах та на території
об’єктів при проведенні монтажних робіт;
постійні місця проведення вогневих робіт визначаються наказами, розпорядженнями, інструкціями власника підприємства. Обгороджувальні конструкції в цих місцях (перегородки, перекриття, підлоги) повинні бути з негорючих матеріалів;
керівник підприємства чи структурного підрозділу, де проводяться вогневі роботи на тимчасових місцях (крім будівельних майданчиків та
приватних домоволодінь), зобов’язаний оформити наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт, форма якого наведена у додатку
до цих Правил. За наявності на підприємстві відомчої пожежної охорони наряди-допуски на виконання тимчасових вогневих робіт повинні
бути погоджені з нею напередодні виконання робіт з установленням відомчою пожежною охороною відповідного контролю;
проведення вогневих робіт на постійних та тимчасових місцях дозволяється лише після вжиття заходів, які виключають можливість виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою). Вид (тип) та кількість первинних засобів пожежогасіння, якими повинно бути
забезпечене місце робіт, визначаються з урахуванням вимог щодо оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння (глава 3 розділу V
цих Правил) і вказуються в наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт;
після закінчення вогневих робіт виконавець зобов’язаний ретельно оглянути місце їх проведення, за наявності горючих конструкцій полити їх водою, усунути можливі причини виникнення пожежі;
посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку місць, де проводилися вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт упродовж двох годин після їх закінчення. Про приведення місця вогневих робіт у пожежобезпечний стан виконавець та відповідальна за пожежну безпеку посадова особа роблять відповідні позначки у наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт;
технологічне обладнання, на якому передбачається проведення вогневих робіт, повинно бути приведене у вибухопожежобезпечний стан
до початку цих робіт;
місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів у радіусі, вказаному у таблиці:
Висота точки зварювання над рівнем підлоги
чи прилеглої території, м
Мінімальний радіус зони, м

0–2

2

3

4

6

8

10

Понад 10

5

8

9

10

11

12

13

14

розміщені в межах указаних радіусів будівельні конструкції, настили підлог, оздоблення з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4, а також
горючі частини обладнання та ізоляція мають бути захищені від потрапляння на них іскор металевими екранами, покривалами з негорючого
теплоізоляційного матеріалу чи в інші способи і в разі необхідності политі водою;
з метою виключення потрапляння розпечених часток металу в суміжні приміщення, на сусідні поверхи, близько розташоване устаткування всі оглядові, технологічні й вентиляційні люки, монтажні та інші отвори в перекриттях, стінах і перегородках приміщень, де здійснюються
вогневі роботи, повинні бути закриті негорючими матеріалами;
приміщення, в яких можливе скупчення парів ЛЗР, ГР та горючих газів, перед проведенням вогневих робіт повинні бути провентильовані;
двері, що з’єднують приміщення, де виконуються вогневі роботи, з суміжними приміщеннями, повинні бути зачинені;
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місце для проведення зварювальних та різальних робіт у будинках і приміщеннях, у конструкціях яких використані горючі матеріали, має
бути обгороджене суцільною перегородкою з негорючого матеріалу. При цьому висота перегородки повинна бути не менше 1,8 м, а відстань
між перегородкою та підлогою — не більше 50 мм. Для запобігання розлітанню розпечених часток цей зазор повинен бути обгороджений
сіткою з негорючого матеріалу з розміром чарунок не більше 1,0 х 1,0 мм;
під час проведення вогневих робіт у вибухопожежонебезпечних місцях має бути встановлений контроль за станом повітряного середовища шляхом проведення експрес-аналізів із застосуванням газоаналізаторів;
під час перерв у роботі, а також у кінці робочої зміни зварювальна апаратура повинна відключатися від електромережі, шланги від’єднуватися
і звільнятися від горючих рідин та газів, а у паяльних лампах тиск повинен бути повністю знижений. Після закінчення робіт уся апаратура й
устаткування мають бути прибрані в спеціально відведені приміщення (місця);
якщо організовуються постійні місця проведення вогневих робіт більше ніж на 10 постах (зварювальні, різальні майстерні), має бути передбачене централізоване електро- та газопостачання;
у зварювальній майстерні за наявності не більше 10 зварювальних постів для кожного з них дозволяється мати по одному запасному балону з
киснем та горючим газом. Запасні балони повинні бути обгороджені щитами з негорючих матеріалів або зберігатися у спеціальних прибудовах до
майстерні;
вогневі роботи дозволяється проводити на відстані не ближче 15 м від відчинених отворів фарбувальних та сушильних камер. Місце зварювання слід обгороджувати захисним екраном;
забороняється:
— приступати до роботи при несправній апаратурі;
— розміщувати постійні місця для проведення вогневих робіт у пожежонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщеннях;
— допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, які не мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічної перевірки знань з одержанням спеціального посвідчення;
— проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби;
— виконуючи вогневі роботи, користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел та жирів, бензину, гасу й інших ГР;
— зберігати у зварювальних кабінах одяг, ГР та інші горючі предмети і матеріали;
— допускати стикання електричних проводів з балонами зі стисненими, зрідженими й розчиненими газами;
— виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають
під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під електричною напругою;
— проводити вогневі роботи на елементах будинків, виготовлених із металевих конструкцій з горючими й важкогорючими утеплювачами.
1.2. Під час проведення газозварювальних (газорізальних) робіт та різання металів із використанням ГР необхідно дотримуватися таких
вимог:
пересувні (переносні) ацетиленові генератори слід встановлювати на відкритих майданчиках. Дозволяється їх тимчасова робота в добре
провітрюваних приміщеннях.
Ацетиленові генератори необхідно обгороджувати й розміщувати на відстані не ближче 10 м від місць проведення зварювальних робіт, а
також від відкритого вогню, нагрітих предметів, місць забору повітря компресорами, вентиляторами та на відстані не менше 5 м від балонів з
киснем та горючими газами.
У місцях установлення ацетиленових генераторів слід вивішувати таблички (плакати) з написами: «Стороннім вхід заборонений: вогненебезпечно», «Не проходити з вогнем»;
після закінчення робіт карбід кальцію в переносному генераторі повинен бути використаний повністю. Вапняковий мул, котрий видаляється
з генераторів, слід вивантажувати у пристосовану для цієї мети тару та зливати в мулову яму або спеціальний бункер.
Відкриті мулові ями повинні бути обгороджені бильцями, а закриті — мати негорючі перекриття і бути обладнані витяжною вентиляцією
та люками для видалення мулу.
Куріння і застосування джерел відкритого вогню в радіусі менше 10 м від місць зберігання мулу забороняються, про що повинні повідомляти відповідні таблички чи знаки заборони;
закріплення газопідвідних шлангів на приєднувальних ніпелях апаратури, пальників, різаків та редукторів повинно бути надійним. З цією
метою треба застосовувати спеціальні хомутики.
Дозволяється замість хомутиків закріплювати шланги не менше ніж у двох місцях уздовж ніпеля м’яким відпаленим (в’язальним) дротом.
На ніпелі водяних затворів шланги повинні надягатися щільно, але не закріплюватися;
розкриті барабани з карбідом кальцію слід захищати від води та вологи герметичними кришками з відігнутими краями, які щільно охоплюють барабан. Висота борта кришки має бути не менше 50 мм;
у місцях зберігання й розкриття барабанів з карбідом кальцію забороняються куріння, використання відкритого вогню та застосування
інструмента, який під час роботи утворює іскри;
у приміщеннях ацетиленових установок, де є проміжний склад карбіду кальцію, дозволяється зберігання його одночасно не більше 200 кг,
у тому числі у відкритому вигляді — не більше одного барабана;
відстань від пальників (по горизонталі) до перепускних рампових (групових) установок має бути не менше 10 м, а до окремих балонів з
киснем та горючими газами — не менше 5 м;
до місця зварювальних робіт балони з газами доставляються на спеціальних візках, ношах;
під час роботи з порожніми балонами з-під кисню і горючих газів та їх транспортування слід дотримуватися тих самих заходів безпеки, що
і з наповненими балонами;
під час проведення газозварювальних та газорізальних робіт забороняється:
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— відігрівати замерзлі ацетиленові генератори, трубопроводи, вентилі, редуктори та інші деталі зварювальних установок відкритим вогнем
або розпеченими предметами;
— допускати стикання кисневих балонів, редукторів та іншого зварювального обладнання з різними маслами, а також промасленим одягом та шматтям;
— працювати від одного водяного затвору двом і більше зварювальникам;
— завантажувати карбід кальцію завищеної грануляції або вштовхувати його в лійку апарата за допомогою залізних палиць та дроту, а
також працювати на карбідному пилові;
— завантажувати карбід кальцію в мокрі завантажувальні корзини або за наявності води у газозбірнику, а також завантажувати кошики
карбідом кальцію більше ніж наполовину їх об’єму під час роботи генераторів «вода на карбід»;
— здійснювати продування шланга для горючих газів киснем та кисневого шланга — горючими газами, а також робити взаємну заміну
шлангів під час роботи;
— користуватися шлангами, довжина яких перевищує 30 м, а під час виконання монтажних робіт — 40 м (застосування шлангів довжиною
більше 40 м дозволяється у виняткових випадках з письмового дозволу посадової особи, яка видала наряд-допуск на виконання тимчасових
вогневих робіт);
— перекручувати, заломлювати чи затискати газопідвідні шланги;
— переносити генератор за наявності в газозбірнику ацетилену;
— форсувати роботу ацетиленових генераторів шляхом навмисного збільшення тиску газу в них або збільшення одноразового завантаження карбіду кальцію;
— застосовувати мідний інструмент для розкриття барабанів з карбідом кальцію, а мідь — як припій для паяння ацетиленової апаратури
та в тих місцях, де можливе стикання з ацетиленом;
під час роботи на бензо- та гасорізах робоче місце організовується так само, як і для зварювальних робіт. Особливу увагу слід звертати на
запобігання розливанню та правильність зберігання пального, дотримання режиму різання;
зберігання запасу пального на місці проведення бензо- та гасорізальних робіт дозволяється в кількості не більше змінної потреби. Пальне
слід зберігати у справній, негорючій, спеціальній тарі, що не б’ється та щільно закривається, на відстані не менше 10 м від місця проведення
вогневих робіт;
бачок для пального повинен бути справним та герметичним. Бачки, які не випробувані (щорічно) водою на тиск 1 МПа, мають витікання
горючої суміші та несправний насос чи манометр, до експлуатації не допускаються;
перед початком робіт необхідно пильно перевіряти справність усієї арматури бензо- та гасоріза, щільність з’єднань шлангів на ніпелях,
справність різьби в накидних гайках та головках;
бачок з пальним повинен знаходитись на відстані не ближче ніж 5 м від балонів з киснем та від джерела відкритого вогню і не ближче 5 м
від робочого місця різальника. При цьому бачок повинен бути розміщений так, щоб на нього не потрапляли полум’я та іскри під час роботи;
під час проведення бензо- та гасорізальних робіт забороняється:
— проводити різання, коли тиск повітря у бачку з пальним перевищує робочий тиск кисню в різаку;
— перегрівати випарник різака до вишневого кольору, а також підвішувати різак під час роботи вертикально, головкою вгору;
— затискати, перекручувати чи заломлювати шланги, які подають кисень або пальне до різака;
— використовувати кисневі шланги для підведення бензину чи гасу до різака;
— застосовувати пальне зі сторонніми домішками та водою;
— заповнювати бачок пальним більше ніж на 3/4 його об’єму;
— розігрівати випарник різака шляхом запалювання налитої на робочому місці ЛЗР або ГР;
— перевозити бачок з ЛЗР та ГР разом з кисневим балоном на одному візку.
1.3. Під час проведення електрозварювальних робіт необхідно дотримуватися таких вимог:
установка для ручного зварювання повинна бути забезпечена вимикачем чи контактором (для підключення джерела зварювального струму до розподільної цехової мережі), покажчиком величини зварювального струму та запобіжником у первинному ланцюзі.
Однопостові зварювальні двигуни-генератори та трансформатори захищаються запобіжниками лише з боку мережі живлення;
з’єднування зварювальних проводів слід робити за допомогою обтискання, зварювання, паяння або спеціальних затискачів. Підключення
електропроводів до електродотримача, зварюваного виробу та зварювального апарата здійснюється за допомогою мідних кабельних наконечників, скріплених болтами з шайбами.
Забороняється використовувати голі або з пошкодженою ізоляцією проводи, а також застосовувати нестандартні електрозапобіжники;
проводи, підключені до зварювальних апаратів, розподільних щитів та іншого обладнання, а також до місць зварювальних робіт, мають
бути надійно ізольовані та в необхідних місцях захищені від дії високої температури, механічних пошкоджень і хімічних впливів.
У разі проведення електрозварювальних робіт, пов’язаних з частими переміщеннями зварювальних установок, мають застосовуватися
міцні кабелі;
кабелі (електропроводи) електрозварювальних машин повинні розміщуватися від трубопроводів кисню на відстані не менше 0,5 м, а від
трубопроводу ацетилену та інших горючих газів — не менше 1 м;
зворотним провідником, який з’єднує зварюваний виріб із джерелом зварювального струму, можуть служити сталеві або алюмінієві шини
будь-якого профілю, зварювальні плити, стелажі й сама зварювана конструкція за умови, якщо їх переріз забезпечує безпечне за умовами
нагрівання протікання струму.
З’єднання між собою окремих елементів, використовуваних як зворотний провідник, треба виконувати за допомогою болтів, струбцин та
затискачів;
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використання як зворотного провідника внутрішніх залізничних шляхів, мереж заземлення чи занулення, а також металевих конструкцій
будівель, комунікацій та технологічного устаткування забороняється;
у разі проведення електрозварювальних робіт у вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях зворотним проводом від
зварюваного виробу до джерела струму може бути лише ізольований провід, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому
провідникові, приєднуваному до електродотримача;
конструкція електродотримача для ручного зварювання повинна забезпечувати надійне затискання та швидку заміну електродів, а також
виключати можливість короткого замикання його корпусу на зварювану деталь під час тимчасових перерв у роботі або в разі його випадкового падіння на металеві предмети. Держак електродотримача має бути виготовлений з негорючого діелектричного та теплоізоляційного
матеріалу;
електроди, застосовувані під час зварювання, повинні бути заводського виготовлення і відповідати номінальній величині зварювального
струму.
У разі заміни електродів їх залишки (недогарки) слід класти у спеціальний металевий ящик, встановлений біля місця зварювальних робіт;
електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена. Крім заземлення основного електрозварювального обладнання, у зварювальних установках належить безпосередньо заземлювати той затискач вторинної обмотки зварювального трансформатора, до
якого приєднується провідник, що йде до виробу (зворотний провідник);
над переносними й пересувними електрозварювальними установками, які використовуються на відкритому повітрі, повинні бути споруджені навіси з негорючих матеріалів для захисту від атмосферних опадів;
технічне обслуговування та планово-попереджувальний ремонт зварювального устаткування мають проводитися відповідно до графіка.
Щодня після закінчення роботи слід проводити чищення агрегатів та пускової апаратури;
температура нагрівання окремих частин зварювального агрегата не повинна перевищувати 75° C;
опір ізоляції струмопровідних частин зварювального кола повинен бути не нижче 0,5 Ом. Ізоляцію треба перевіряти не рідше 1 разу на 3
місяці (у разі автоматичного зварювання під шаром флюсу — 1 раз на місяць), і вона повинна витримувати напругу 2 кВ протягом 0,12 год.;
живлення дуги в установках для атомно-водневого зварювання повинно здійснюватися від окремого трансформатора. Безпосереднє
живлення дуги від розподільної мережі через регулятор струму будь-якого типу забороняється;
коли здійснюється атомно-водневе зварювання, у пальникові має бути передбачене автоматичне відключення напруги та припинення подавання водню в разі розриву кола;
відстань від машин точкового, шовного та рельєфного зварювання, а також від машин для стикового зварювання до місця, де знаходяться
горючі матеріали, та конструкцій повинна бути не менше 4 м у разі зварювання деталей перерізом до 50 мм 2, а від машин для стикового
зварювання деталей перерізом понад 50 мм 2 — не менше 6 м.
1.4. Під час проведення паяльних робіт необхідно дотримуватися таких вимог:
робоче місце в разі проведення робіт з використанням паяльних ламп повинно бути очищене від горючих матеріалів, а конструкції з горючих матеріалів, які містяться на відстані менше 5 м, повинні бути захищені екранами з негорючих матеріалів або политі водою (водним розчином піноутворювача);
паяльні лампи необхідно утримувати справними та не рідше одного разу на місяць перевіряти їх на міцність та герметичність із занесенням
результатів і дати перевірки до спеціального журналу. Крім того, не рідше одного разу на рік мають проводитися контрольні випробування
паяльних ламп тиском;
кожна лампа повинна мати паспорт із зазначенням результатів заводського гідравлічного випробування та допустимого робочого тиску.
Запобіжні клапани мають бути відрегульовані на заданий тиск;
заправляти паяльні лампи пальним і розпалювати їх слід у спеціально відведених для цієї мети місцях;
для запобігання викидам полум’я з паяльної лампи пальне, яким заправляють лампи, повинно бути очищене від сторонніх домішок та
води;
щоб уникнути вибуху паяльної лампи, забороняється:
— застосовувати як пальне для ламп, що працюють на гасі, бензин чи суміш бензину з гасом;
— підвищувати тиск у резервуарі лампи під час накачування повітря понад допустимий робочий тиск, вказаний у паспорті;
— заповнювати лампу пальним більше ніж на 3/4 об’єму її резервуара;
відкручувати повітряний гвинт та наливну пробку, коли лампа горить або ще не охолола;
— ремонтувати лампу, а також виливати з неї чи заправляти її пальним поблизу відкритого вогню, під час куріння.
1.5. Під час розігрівання (варіння) бітумів та смол необхідно дотримуватися таких вимог:
розігрівання (варіння) бітумів та смол необхідно здійснювати у спеціальних котлах, що мають бути справними й забезпеченими кришками
з негорючих матеріалів, які щільно закриваються.
Заповнювати котли дозволяється не більше ніж на 3/4 їх місткості. Завантажуваний у котел наповнювач має бути сухим;
щоб уникнути виливання мастики в топку та її загоряння, котел необхідно встановлювати похило, щоб його край, розташований над топкою, був на 50 – 60 мм вище протилежного. Топковий отвір котла повинен бути обладнаний відкидним козирком з негорючого матеріалу.
Топки котлів після закінчення роботи треба погасити й залити водою;
місце розігрівання (варіння) бітумів та смол слід обносити валом або бортиком з негорючих матеріалів не менше 0,3 м заввишки;
з метою пожежогасіння місця розігрівання (варіння) бітуму (смол) необхідно забезпечити ящиками із сухим піском ємністю 0,5 м 3, лопатами та не менше ніж двома пінними вогнегасниками;
під час роботи пересувних котлів на зрідженому газі газові балони в кількості не більше двох повинні розміщуватися у вентильованих
шафах з негорючих матеріалів, установлених на відстані не менше 20 м від працюючих котлів. Шафи слід тримати постійно замкненими;
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у разі розміщення бітумного котла просто неба над ним необхідно встановлювати навіс з негорючих матеріалів;
котли допускається встановлювати групами. Кількість котлів у групі не повинна перевищувати трьох. Відстань між групами котлів — не
менше 9 м;
місце розігрівання (варіння) бітумів (смол) має розміщатися на спеціально відведених майданчиках і бути на відстані:
— від будівель та споруд IV, IVа, V ступенів вогнестійкості — не менше ніж 30 м;
— від будівель та споруд III, IIIа, IIIб ступенів вогнестійкості — не менше ніж 20 м;
— від будівель та споруд I та II ступенів вогнестійкості — не менше ніж 10 м;
підігрівати бітумні суміші всередині приміщень слід у бачках з електропідігрівом. Забороняється застосовувати для підігрівання прилади
з відкритим вогнем;
доставляння гарячої бітумної мастики на робочі місця повинно здійснюватися:
— у спеціальних металевих бачках, що мають форму зрізаного конуса, оберненого широкою частиною донизу, з кришками, які щільно
закриваються. Кришки повинні мати запірні пристрої, що не допускають відкривання в разі випадкового падіння бачка;
— насосом по сталевому трубопроводу, закріпленому на вертикальних ділянках до будівельної конструкції, не допускаючи при цьому
протікань. На горизонтальних ділянках дозволяється подавання мастики через термотривкий шланг. У місці з’єднання шланга зі сталевою
трубою повинен надягатися запобіжний футляр довжиною 0,4 – 0,5 м (з брезенту або інших матеріалів). Після наповнення резервуара установки для нанесення мастики повинно бути проведене відкачування мастики з трубопроводу.
Забороняється:
залишати котли без нагляду в процесі розігрівання (варіння);
встановлювати котли в горищних приміщеннях та на покриттях будинків і споруд;
розігрівати бітумопровід і роздавальні крани відкритим вогнем;
продовжувати топлення котлів з бітумами (смолами) у разі появи витікання. У цьому випадку необхідно негайно припинити опалення,
очистити котел та відремонтувати або замінити його.
2. Фарбувальні роботи
2.1. Об’ємно-планувальні і конструктивні рішення фарбувальних цехів (ділянок, приміщень) повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85*
«Производственные здания».
2.2. У разі розміщення дільниць фарбувального обладнання в загальному потоці виробництва (в окремих обґрунтованих випадках, коли
загальна площа фарбувальних камер або ґрат не перевищує 200 м 2 або 10 % площі приміщення) їх слід вважати вибухонебезпечними в радіусі 5 м в усі боки від меж фарбувальних установок (відкритих отворів фарбувальних камер).
2.3. На підприємствах лакофарбувальні матеріали дозволяється зберігати:
у коморі при фарбоприготувальному відділенні — у кількості не більше тридобової потреби (дозволяється зберігання лакофарбових матеріалів безпосередньо в приміщенні фарбоприготування без улаштування окремої комори, якщо добова витрата цих матеріалів не перевищує
300 кг);
у цеховій коморі — у кількості, що не перевищує змінну потребу;
на робочих місцях — у кількості, яка не перевищує ємність фарбонагнітального бака чи стандартної фляги (40 л), при цьому тара має бути
щільно закрита.
2.4. На кожній ємності з лакофарбовим матеріалом, розчинником повинно бути нанесено маркування з точною назвою та зазначенням
пожежонебезпечних властивостей.
Порожня тара з-під лакофарбових матеріалів має бути щільно закрита і зберігатися на спеціально відведених майданчиках.
2.5. Фарбувальні та сушильні камери, інше обладнання приміщень для ведення фарбувальних та фарбоприготувальних робіт повинні виготовлятися з негорючих матеріалів.
2.6. Внутрішні поверхні стін фарбувальних приміщень на висоту не менше 2 м повинні бути облицьовані негорючим матеріалом, який допускає легке очищення від забруднень.
2.7. Приміщення фарбувальних та фарбоприготувальних ділянок мають бути обладнані самостійною примусовою припливно-витяжною
вентиляцією та системами місцевих відсосів.
Забороняється здійснювати фарбувальні роботи, коли відключені системи вентиляції. Слід передбачати захисне блокування, що виключає
можливість подавання матеріалів або стисненого повітря до розпилюючих пристроїв у разі припинення роботи вентиляції. Витяжні вентиляційні установки фарбувальних приміщень повинні мати звукову або світлову сигналізацію, яка сповіщає про припинення їх роботи.
2.8. Влаштування підпільних припливних та витяжних вентиляційних каналів забороняється, за винятком каналів для камер з нижнім відсмоктуванням та установок безкамерного фарбування на ґратах у підлозі. У цих випадках очищення відсмоктуваного повітря у гідрофільтрах,
розташованих на вході до каналу, обов’язкове. При цьому ділянки підпільних каналів мають бути в разі безкамерного фарбування мінімальної
(технічно обґрунтованої) довжини, а для камер канали повинні виводитися нагору безпосередньо по їх стінах. У всіх випадках мають бути
передбачені заходи, які виключають можливість створення в каналах вибухонебезпечних концентрацій.
Приямок під ґратами повинен бути заповнений шаром води заввишки не менше 50 мм з автоматичним підтриманням її постійного рівня.
2.9. Вентилятори витяжних систем від фарбувальних дільниць, фарбувального та сушильного обладнання слід застосовувати у вибухозахищеному виконанні.
2.10. У разі використання в одній камері різних лакофарбових матеріалів перед зміною фарби камеру необхідно очищати від осілої фарби
іншого типу.
2.11. Фарбувальні та сушильні камери, установки струминного обливання і занурення, а також дільниці безкамерного фарбування на
ґратах повинні бути обладнані системами автоматичного пожежогасіння.
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2.12. У разі ручного фарбування внутрішніх поверхонь великогабаритних виробів (типу цистерн) необхідно передбачати в них не менше
двох отворів (люків) з протилежних боків: один — для витяжки, другий — для припливу свіжого повітря. Фарбування слід починати з боку
отворів (люків) для витяжки повітря. Об’єм вентильованого повітря розраховується на розведення парів розчинників у середньому до граничнодопустимих концентрацій (ГДК).
2.13. Повітря, відсмоктуване від місця фарбування розпиленням (камери, кабіни, ґрати на підлозі), повинно очищатися від часток горючих
фарб і лаків за допомогою гідрофільтрів (мокрий спосіб) або інших ефективних пристроїв очищення.
2.14. Під час фарбування розпиленням фарбонагнітальні бачки повинні розміщатися поза фарбувальними камерами.
Фарборозпилювачі повинні бути заземлені.
2.15. Фарборозпилювачі та шланги в кінці зміни слід очищати й промивати від залишків лакофарбових матеріалів.
Фарбувальні камери очищаються від осілої фарби в міру її накопичення, але не рідше одного разу на тиждень після закінчення зміни (коли
працює вентиляція).
Ванни гідрофільтрів фарбувальних камер слід у міру накопичення фарби, але не рідше одного разу на тиждень, очищати від осілої фарби
та не рідше одного разу за зміну — від фарби, що плаває на поверхні води.
Огляд форсунок гідрофільтрів слід здійснювати регулярно один раз на добу і за необхідності очищати їх.
2.16. При застосуванні фарбування методом безповітряного розпилення забороняється включати в роботу електронагрівач установки з
підігрівом до повного заповнення гідросистеми. Фарборозпилювач, який перебуває під високим тиском лакофарбового матеріалу, повинен
мати на робочому місці попереджувальний напис «Вогненебезпечно! Високий тиск». Сіткові фільтри установок безповітряного розпилення
слід вилучати та промивати не рідше одного разу на тиждень.
2.17. У разі фарбування виробів у електростатичному полі високої напруги роботи мають проводитись у спеціальній обгородженій електрофарбувальній камері. Відкриті отвори в огорожі камери можуть влаштовуватися лише для проходження транспортних засобів з виробами, що
фарбуються.
Конструкція підвісок для виробів на конвеєрі має бути такою, щоб вироби, які фарбуються, під час роботи не розгойдувалися.
В електрофарбувальних установках необхідно мати захисне блокування, що унеможливлює увімкнення розпилювальних пристроїв, коли
вимкнена вентиляція або конвеєр нерухомий, а також відключає електростатичне поле в разі припинення роботи вентиляції.
2.18. Для аварійного відключення електрофарбувальної камери і конвеєра поблизу камери слід встановлювати кнопку «Стоп». Місце розміщення аварійних кнопок повинно бути відоме усьому персоналу, який обслуговує дільницю електростатичного фарбування.
2.19. Підвіски для деталей у разі конвеєрного виробництва слід очищати в міру забруднення, але не рідше двох разів на тиждень. Очищення всередині електрофарбувальної камери повинно проводитися після кожної зміни, коли працює вентиляція.
2.20. Робота з ручною електростатичною установкою має здійснюватися відповідно до інструкції з експлуатації цієї установки. Після закінчення роботи слід проводити промивання системи відповідним розчинником, коли відключена висока напруга.
2.21. У разі фарбування виробів засобом занурення ванни місткістю до 0,5 м 3 обладнуються бортовими відсмоктувачами та кришками, які
закривають ванну на період перерви в роботі.
Ванни місткістю понад 0,5 м 3 (як конвеєрні, так і неконвеєрні) повинні мати спеціальне укриття, обладнане витяжною вентиляцією, що
забезпечує розведення парів розчинника, які виділяються, до концентрацій, що не перевищують 20% нижньої межі вибуховості.
2.22. Ванни занурення місткістю понад 1 м 3 повинні мати аварійне зливання лакофарбового матеріалу до підземного резервуара, який
розміщується за межами цеху на відстані не менше 1 м від глухої стіни будинку і не менше 5 м — за наявності в стіні отворів. Діаметр зливної
труби та нахил її у бік резервуара мають бути такими, щоб зливання всього лакофарбового матеріалу з ванни відбувалося за 3 – 5 хвилин.
2.23. У разі конвеєрного занурення витяжна вентиляція повинна блокуватися з конвеєром таким чином, щоб при відключенні вентиляції
конвеєр зупинявся.
2.24. В установках струминного обливання за великих витрат за зміну лакофарбового матеріалу слід передбачати також підземні резервуари для аварійного зливання всього лакофарбового матеріалу із системи (коли місткість бака перевищує 1 м 3). Пульт (щит) управління установкою струминного обливання повинен розміщатися на відстані не ближче 5 м від її отворів. У разі вимкнення вентиляції обливання виробів
повинно припинятися. Щоб уникнути іскроутворення, коли виріб упаде, дно парового тунелю установки необхідно викладати кольоровим
металом.
2.25. У фарбувальних цехах (дільницях) можуть застосовуватися конвекційні та терморадіаційні сушильні камери, а також камери з комбінованим обігріванням з використанням як джерела тепла пари, електроенергії та газу. Застосовування пальників інфрачервоного випромінювання (безполум’яного горіння газу) у сушильних камерах забороняється.
У конвекційних і терморадіаційних сушильних камерах повинно передбачатися захисне блокування для припинення подачі теплоносія та
зупинення конвеєра в разі відключення вентиляції.
2.26. Сушильні камери слід теплоізолювати негорючими матеріалами (температура зовнішньої поверхні стінок не повинна перевищувати
45° C). Нагрівні прилади повинні бути захищені від потрапляння на них крапель лакофарбового матеріалу.
2.27. Конвеєри, що застосовуються на фарбувальних дільницях, необхідно забезпечувати сигналізацією пуску й зупинки, а біля вихідних
дверей з приміщення та біля пультів керування слід встановлювати кнопки термінового зупинення конвеєрів.
2.28. Забороняється:
проводити у фарбоприготувальному відділенні будь-які роботи, крім приготування фарби;
об’єднувати між собою спільною витяжною системою місцеві відсмоктувачі повітря від фарбувальних камер, ванн занурення та іншого
технологічного фарбувального устаткування, а також вентиляційні системи фарбувальних приміщень та фарбоприготувальних відділень (між
собою та з вентиляційними системами інших виробництв);
захаращувати фарбоприготувальні відділення та фарбувальні камери;
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залишати працюючі фарбувальні установки без нагляду;
готувати фарби і лаки безпосередньо на робочому місці;
застосовувати лакофарбові матеріали та розчинники невідомого складу, а також речовини й матеріали, на які відсутні характеристики їх
пожежної небезпеки.
3. Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами
3.1. Наносити горючі покриття на підлогу слід при природному освітленні. Роботи необхідно починати з місць, найбільш віддалених від
виходів з приміщень, а в коридорах — після завершення робіт у приміщеннях.
3.2. Наносити епоксидні смоли, клеї, мастики, у тому числі лакофарбові на основі синтетичних смол, наклеювати плиткові й рулонні полімерні матеріали слід після закінчення всіх будівельно-монтажних і санітарно-технічних робіт перед остаточним пофарбуванням приміщень.
3.3. При приготуванні бітумної мастики розігрів розчинників забороняється.
Під час змішування розігрітий бітум слід вливати в розчинник, перемішуючи його дерев’яною кописткою. Температура бітуму в момент
приготування суміші не повинна перевищувати 70° C.
Забороняється користуватися відкритим вогнем у радіусі менше 20 м від місця змішування смоли з розчинниками.
3.4. Забороняється використовувати речовини, матеріали та вироби, які не мають характеристик пожежної небезпеки, а також інструкцій
з безпечного виконання робіт.
3.5. Для виконання робіт з використанням мастик, клеїв та інших горючих речовин повинен застосовуватись інструмент, виготовлений з
матеріалів, які не дають іскор. Промивати інструмент і обладнання, що застосовуються під час виконання робіт з горючими речовинами, необхідно на відкритому майданчику або в приміщенні, що має вентиляцію.
3.6. У разі використання ГР їх кількість на робочому місці не повинна перевищувати змінної потреби. Ємності з ГР треба відкривати лише
перед використанням, не тримати їх відкритими і після закінчення роботи здавати на склад.
Тара з-під цих речовин повинна зберігатися в спеціально відведеному місці поза приміщеннями.
3.7. Приміщення та робочі зони, в яких проводяться роботи з ГР (приготування суміші, нанесення її на вироби), що виділяють вибухопожежонебезпечні пари, мають бути забезпечені природною або примусовою припливно-витяжною вентиляцією. Кратність повітрообміну для
безпечного ведення робіт повинна визначатися проектом виконання робіт згідно з розрахунком. У цих приміщеннях не повинні виконуватися
роботи, пов’язані з використанням вогню або що викликають іскроутворення, не допускається перебування осіб, які не беруть участі в безпосередньому виконанні робіт.
Перед входом у такі приміщення повинні вивішуватися попереджувальні знаки й написи. Приміщення мають бути забезпечені первинними
засобами пожежогасіння з розрахунку: два вогнегасники та покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті на кожні 100 м 2
приміщення.
3.8. Доступ людей до закритих резервуарів або приміщень одразу після закінчення робіт з ґрунтування чи фарбування ГР забороняється,
про що повинні вивішуватися попереджувальні написи. Відновлення робіт у цих апаратах (приміщеннях) можливе лише після одержання дозволу керівника робіт.
3.9. До роботи з ГР та матеріалами допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).
4. Будівельно-монтажні роботи
4.1. Замовник спільно з генпідрядною (підрядною) організацією зобов’язаний призначити наказом відповідальних за пожежну безпеку осіб
від замовника і генпідрядної (підрядної) організації по об’єкту в цілому і по окремих ділянках.
4.2. Особи, відповідальні за пожежну безпеку на об’єкті, повинні:
організувати вивчення та забезпечити контроль за виконанням на споруджуваних об’єктах цих Правил, а також протипожежних заходів
проектів організації та виконання робіт працівниками, зайнятими під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних
робіт;
забезпечити проведення з працюючими на будівництві інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки;
встановити на об’єктах, що споруджуються, режим куріння, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, порядок прибирання,
вивезення, утилізації горючих будівельних відходів;
здійснювати заходи щодо забезпечення об’єктів засобами зв’язку, протипожежним водопостачанням, знаками пожежної безпеки, а також
первинними засобами пожежогасіння;
утримувати у справному стані і постійній готовності до застосування первинні засоби пожежогасіння та зв’язку;
не допускати ведення будівельно-монтажних робіт, якщо відсутні протипожежне водопостачання, дороги, під’їзди та зв’язок.
4.3. Особи, відповідальні за пожежну безпеку окремих ділянок, зобов’язані:
забезпечити дотримання на підпорядкованих їм ділянках встановленого протипожежного режиму всіма працівниками;
знати пожежну небезпеку своєї ділянки; своєчасно та якісно виконувати протипожежні заходи, передбачені проектами і цими Правилами;
забезпечити пожежобезпечну експлуатацію приладів опалення, тепловиробляючих установок, електромереж та електроустановок, вживати негайних заходів для усунення виявлених несправностей, що можуть призвести до пожежі;
забезпечити справне утримання та постійну готовність засобів пожежогасіння, навчати працівників правилам застосування вказаних
засобів;
не допускати перебування працівників та інших осіб, які закінчили роботу, в побутових і допоміжних приміщеннях.
4.4. У разі реконструкції та капітального ремонту об’єкта (приміщень, ділянок) без зупинення технологічного процесу, а також у разі почергового введення в експлуатацію об’єкта відповідальним за забезпечення заходів пожежної безпеки є керівник об’єкта, на території або у
приміщеннях якого здійснюються зазначені роботи.
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4.5. Розміщення виробничих, складських та допоміжних будинків і споруд на території будівництва повинно відповідати затвердженому
у встановленому порядку генплану, опрацьованому у складі проекту організації будівництва з урахуванням вимог цих Правил та будівельних
норм.
Забороняється розміщення будинків та споруд на території будівництва з відхиленнями від чинних норм, правил та затвердженого генплану.
4.6. Споруджувані будинки, тимчасові споруди, підсобні приміщення, а також будівельні майданчики повинні бути забезпечені первинними
засобами пожежогасіння.
4.7. На кожному тимчасовому, мобільному будинку та споруді необхідно вивішувати таблички із зазначенням її призначення, інвентарного
номера, прізвища особи, відповідальної за її експлуатацію та протипожежний стан.
4.8. До початку будівництва на будівельному майданчику мають бути знесені всі будинки та споруди згідно з генпланом.
4.9. На території будівництва площею 5 га та більше має бути не менше двох в’їздів з протилежних боків майданчика. Дороги повинні мати
покриття, придатне для проїзду пожежних автомашин будь-якої пори року. Ворота для в’їзду мають бути не менше 4,5 м завширшки. Біля
в’їздів на будмайданчик необхідно встановлювати (вивішувати) плани з нанесеними на них будинками та спорудами, що будуються, а також
допоміжними будинками і спорудами, в’їздами, під’їздами, вододжерелами, засобами пожежогасіння та зв’язку.
4.10. До всіх споруд, що будуються, та допоміжних споруд, у тому числі тимчасових, місць відкритого зберігання будівельних матеріалів,
конструкцій та устаткування має бути забезпечений вільний під’їзд. Улаштування під’їздів та доріг до будівель, що зводяться, необхідно
завершити до початку основних будівельних робіт. Уздовж будівель понад 18 м завширшки проїзди повинні бути з двох поздовжніх боків,
а понад 100 м завширшки — з усіх боків будови. Відстань від краю проїжджої частини до стін будівель та споруд не повинна перевищувати 25 м.
4.11. Площа, зайнята під відкриті склади горючих матеріалів, а також виробничі, складські та допоміжні будинки з горючих і важкогорючих
матеріалів, має бути очищена від сухої трави, кори та трісок.
У разі зберігання на відкритих майданчиках горючих будівельних матеріалів, виробів, конструкцій з горючих матеріалів, а також обладнання в горючій упаковці вони повинні розміщатися у штабелях чи групами площею не більше 100 м 2. Відстані від штабелів (груп) до будівель і
споруд, що будуються, та підсобних будівель і споруд повинні бути не менше 25 м.
З метою обмеження поширення вогню під час виникнення пожежі, а також для ефективного її гасіння круглий ліс слід укладати у штабелі
не більше 1,5 м заввишки з влаштуванням між рядами упорів, що перешкоджають розкочуванню колод, а пиломатеріали — у штабелі заввишки не більше половини ширини штабеля в разі рядового укладання та не більше ширини штабеля в разі укладання в клітки.
4.12. Протипожежні відстані від навісів та будок підйомників з негорючих матеріалів, пересувних розчиномішалок та інших будівельних
машин до будинку, який споруджується (або ремонтується), не нормуються, а приймаються за умовами експлуатації.
4.13. У будинках, що споруджуються, дозволяється розташовувати адміністративно-побутові приміщення будівельних організацій, тимчасові комори для зберігання негорючих речовин і матеріалів та майстерні з їх переробки.
Розміщення тимчасових складів, майстерень та адміністративно-побутових приміщень у будинках, що зводяться, з незахищеними несучими металевими конструкціями й панелями з горючими полімерними утеплювачами забороняється.
4.14. Негашене вапно необхідно зберігати в закритих, окремо розташованих складських приміщеннях. Підлога цих приміщень повинна
бути піднята над рівнем землі не менше ніж на 0,2 м. Під час зберігання негашеного вапна слід передбачати заходи, що запобігають потраплянню на нього вологи та води.
Ями для гасіння вапна дозволяється розміщувати на відстані не менше 5 м від складу його зберігання та не менше 15 м від інших будівель
і споруд.
4.15. Горючі будівельні відходи необхідно щодня прибирати з місць виконання робіт та з території будівництва у спеціально відведені
місця.
4.16. У разі реконструкції, капітального ремонту та введення об’єктів у експлуатацію чергами частина, що будується (ремонтується), повинна бути відділена від діючої частини будинку протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу. При цьому не повинні
порушуватися умови безпечної евакуації людей з частин будівель і споруд.
4.17. Забороняється розводити багаття на території будівництва, курити в місцях зберігання і застосування ГР та матеріалів, а також у
тимчасових адміністративно-побутових приміщеннях та спорудах.
4.18. Дозволяється на період будівництва накривати негорючі сходи горючими матеріалами (для захисту від пошкоджень).
4.19. Передбачені проектом зовнішні пожежні сходи й огорожі на дахах будинків, що зводяться, повинні встановлюватися одразу ж після
монтажу несучих конструкцій.
4.20. Будівельні риштовання споруд на кожні 40 м їх периметра необхідно обладнувати одними сходами або драбиною, але не менше ніж
двома сходами (драбинами) на весь будинок. Настил та підмостки риштовань слід періодично та після закінчення робіт очищати від будівельного сміття, а в разі необхідності посипати піском.
Забороняється закривати (утеплювати) конструкції риштовань горючими матеріалами.
4.21. Для евакуації людей з висотних споруд необхідно влаштовувати не менше двох сходів з негорючих матеріалів на весь період будівництва.
4.22. Усі роботи, які пов’язані з підвищенням вогнестійкості будівельних конструкцій та вогнезахисту матеріалів, повинні проводитися під
час зведення будинку, споруди одночасно з монтажем даних елементів конструкцій згідно з проектом виконання робіт.
У разі пошкодження шару вогнезахисної обробки повинні вживатися заходи щодо негайного його відновлення.
4.23. У споруджуваних будинках підпідлоговий простір у перекритті повинен очищатися від горючого сміття до настилання помосту.
4.24. Тимчасові споруди (тепляки) для влаштування підлог та виконання інших робіт повинні виконуватися з негорючих матеріалів і матеріалів груп горючості Г1, Г2.

34

№ 11 (95), 2 червня 2015

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

4.25. Робота, пов’язана з монтажем конструкцій з утеплювачем з матеріалів груп горючості Г3, Г4 або із застосуванням утеплювачів з цих
матеріалів, має здійснюватися працівником після проведення з ним цільового інструктажу відповідальною за протипожежний стан будівництва
особою.
4.26. На місцях виконання робіт кількість утеплювачів та покрівельних рулонних матеріалів не повинна перевищувати змінної потреби.
Утеплювач з матеріалів груп горючості Г3, Г4 необхідно зберігати за межами будинку, що зводиться, в окремо розташованій споруді чи на
спеціальному майданчику на відстані не менше 18 м.
4.27. У разі пошкодження металевих обшивок панелей з утеплювачами з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4 треба вживати негайних заходів щодо їх ремонту та відновлення за допомогою металевих з’єднань.
4.28. До початку монтажу плит покриття з полімерними утеплювачами, укладання полімерних утеплювачів на покриття, виконання робіт з
улаштування покрівель повинні бути виконані всі передбачені проектом виходи на покриття будинків (зі сходових кліток, зовнішніми сходами),
його обгородження.
У разі виконання покрівельних робіт з площею покриття 1 тис. м 2 і більше із застосуванням утеплювача з матеріалів груп горючості
Г2, Г3, Г4 на покрівлі з метою пожежогасіння слід передбачати влаштування тимчасового протипожежного водогону. Відстань між пожежними кран-комплектами повинна бути, виходячи з умов подавання в будь-яку точку не менш ніж двох струмів води з витратою 5 л/с
кожна.
4.29. Під час робіт, пов’язаних із влаштуванням гідро- та пароізоляції на покрівлі, монтажем панелей з утеплювачем із горючих матеріалів
груп Г2, Г3, Г4 забороняється проводити електрогазозварювальні та інші вогневі роботи.
Усі роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, мають проводитися до початку застосування горючих та важкогорючих матеріалів.
4.30. Заправляти паливом агрегати на покрівлі слід у спеціальному місці, забезпеченому вогнегасниками та ящиком з піском. Зберігання
палива для заправлення агрегатів, а також порожньої тари з-під палива на покрівлі забороняється.
4.31. Для штучного прогрівання бетону дозволяється застосовувати пару, воду, повітря та електричний струм. При цьому необхідно дотримуватися таких умов:
для теплозахисту бетону можуть застосовуватися негорючі матеріали та матеріали груп горючості Г1, Г2, а також зволожена чи оброблена
вапняковим розчином тирса;
для влаштування тепляків дозволяється застосовувати утеплювачі з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1, Г2;
ділянки, які прогріваються електрострумом, повинні бути під постійним наглядом кваліфікованих електриків.
4.32. Для опалення мобільних (інвентарних) будівель повинні використовуватися парові та водяні калорифери, а також теплові електронагрівальники заводського виготовлення з урахуванням вимог пункту 1.14 глави 1 розділу IV цих Правил.
4.33. Сушіння одягу та взуття повинно проводитись у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, будинках чи спорудах з центральним водяним опаленням або із застосуванням водяних калориферів.
Улаштування сушарень у тамбурах та інших приміщеннях, розміщуваних біля виходів з будівель, споруд, забороняється.
У будинках з металевих конструкцій з полімерними утеплювачами на період виконання будівельних робіт дозволяється застосовувати лише
системи повітряного чи водяного опалення з розміщенням топкових приміщень за межами будинків на відстані не менше 18 м або за протипожежною стіною 2-го типу.
Відстань від трубопроводів з теплоносієм до огороджувальних конструкцій повинна бути не менше 0,1 м.
4.34. Застосування відкритого вогню, а також вогневих, електричних калориферів та газових пальників інфрачервоного випромінювання
в тепляках забороняється.
4.35. Забороняється застосування для сушіння та обігрівання приміщень саморобних нагрівних приладів, жаровень, мангалів, електроприладів з відкритими електронагрівними елементами.
4.36. У тимчасових побутових та адміністративних спорудах, де неможливе влаштування центрального опалення, дозволяється мати пічне
опалення, яке відповідає вимогам будівельних норм та цих Правил.
У разі влаштування (установлення) тимчасових металевих печей повинні виконуватися вимоги, викладені в пункті 2.13 глави 2 розділу IV
цих Правил.
4.37. Пересувні і стаціонарні установки з пальниками інфрачервоного випромінювання мають бути обладнані автоблокуванням, яке припиняє подання газу в разі згасання пальника.
4.38. Пересувні установки з пальниками інфрачервоного випромінювання, встановлювані на підлозі, повинні мати спеціальну стійку підставку. Балон з газом повинен знаходитися на відстані не менше 1,5 м від установки та інших опалювальних приладів, а від електролічильника, вимикачів та інших електроприладів — на відстані не менше 1 м.
Відстань від пальників до конструкцій з матеріалів груп горючості Г3, Г4 має бути не менше 1 м, групи горючості Г2 — 0,7 м, групи горючості Г1 та негорючих матеріалів — 0,4 м.
Черговий працівник, що займається експлуатацією пересувних установок, повинен стежити за їх справним станом та реєструвати у відповідному журналі розміщення установок на поверхах.
4.39. У місцях, де працюють установки з газовими пальниками інфрачервоного випромінювання, забороняється зберігати горючі та важкогорючі речовини й матеріали.
4.40. Під час експлуатації пальників інфрачервоного випромінювання забороняється:
використовувати установку в приміщеннях без природного провітрювання або штучної вентиляції з відповідною кратністю повітрообміну,
а також у підвальних або цокольних поверхах;
застосовувати пальник з пошкодженою керамікою, а також з видимими язиками полум’я;
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користуватися установкою, якщо в приміщенні з’явився запах газу;
направляти теплові промені пальників безпосередньо в бік горючих матеріалів, балонів з газом, газопроводів, електропроводок;
користуватися газовими установками одночасно з установками на твердому паливі;
зберігати в приміщеннях, у яких проводиться сушіння, запасні балони з газом;
користуватися відкритим вогнем поблизу балонів з газом;
під час роботи на відкритих майданчиках (для обігрівання робочих місць, сушіння зволожених ділянок) слід застосовувати лише вітростійкі пальники.
4.41. Повітронагрівальні установки, які працюють на рідкому й газоподібному паливі, повинні розміщуватися на відстані не ближче 5 м від
будинку, що зводиться.
Резервуар для палива повинен бути місткістю не більше 200 л і знаходитися на відстані не менше 10 м від повітронагрівальника та не
менше 15 м від будинку, що зводиться. Паливо до повітронагрівача слід подавати металевим трубопроводом.
З’єднання та арматура на паливопроводі повинні монтуватися герметично, виключаючи підтікання палива. На паливопроводі до
агрегату біля витратного бака слід встановлювати запірний вентиль для припинення подавання палива до установки в разі пожежі або
аварії.
4.42. Під час монтажу та експлуатації установок, які працюють на газовому паливі, треба дотримуватися таких правил:
у тепловироблювальних установках повинні бути встановлені стандартні пальники, що мають заводський паспорт;
пальники повинні стало працювати без відриву полум’я та проскакування його всередину пальника в межах необхідного регулювання теплового навантаження агрегату;
вентиляція приміщення з тепловироблювальними установками повинна забезпечувати триразовий повітрообмін.
4.43. Під час експлуатації тепловироблювальних установок забороняється:
використовувати установки з порушеною герметичністю паливопроводів, нещільними з’єднаннями корпусу форсунки з тепловироблювальною установкою, несправними димоходами, несправними електродвигунами та пусковою апаратурою, а також за відсутності теплового
захисту електродвигуна та у разі інших несправностей;
працювати при невідрегульованій форсунці (з ненормальним горінням палива);
застосовувати гумові чи поліхлорвінілові шланги та муфти для з’єднання паливопроводів;
влаштовувати огорожі з матеріалів груп горючості Г3, Г4 біля установки та витратних баків;
відігрівати паливопроводи відкритим полум’ям;
здійснювати пуск тепловироблювальної установки без продування повітрям у разі короткочасної зупинки;
запалювати робочу суміш через оглядове вікно;
регулювати зазор між електродами свічок під час роботи тепловироблювальної установки;
допускати роботу тепловироблювальної установки за відсутності захисних ґрат на повітрозабірних колекторах.
4.44. До експлуатації допускаються електрокалорифери тільки заводського виготовлення із справними системами захисту.
4.45. Під час експлуатації електрокалорифера забороняються:
відключення системи захисту;
сушіння одягу або інших горючих матеріалів на електрокалорифері або поблизу нього;
зберігання в приміщенні, де встановлений калорифер, горючих речовин і матеріалів.
4.46. Освітлювальні прожектори на території будівельного майданчика потрібно встановлювати на окремих опорах.
Забороняється встановлювати прожектори на покрівлях із горючих матеріалів і на будинках із полімерними утеплювачами в обгороджувальних конструкціях.
4.47. До початку основних будівельних робіт на будові має бути забезпечене протипожежне водопостачання від пожежних гідрантів на
водогінній мережі або з резервуарів (водойм). Пожежні депо, пости, передбачені проектом, повинні влаштовуватись у першу чергу будівництва, використання їх під інші потреби забороняється.
4.48. Будинки та споруди, які зводяться та реконструюються, повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння з розрахунку:
на 200 м 2 площі підлоги — один вогнегасник (якщо площа поверху менша за 200 м 2 — два вогнегасники на поверх), бочка з водою,
ящик з піском;
на кожні 20 м довжини риштовання (на поверхах) — один вогнегасник (але не менше двох на поверсі), а на кожні 100 м довжини риштовання — бочка з водою;
на 200 м 2 площі покриття з утеплювачем та покрівлями з горючих матеріалів груп горючості Г3, Г4 згідно з ДБН В.1.1-7-2002 «Захист
від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» — один вогнегасник, бочка з водою, ящик з піском;
на кожну люльку агрегату для будівництва градирень — по два вогнегасники;
у місці встановлення теплогенераторів, калориферів — два вогнегасники та ящик з піском на кожен агрегат.
Вказані місця повинні оснащуватись вогнегасниками водяними або водопінними місткістю 10 кг або порошковими місткістю не менше
5 кг згідно з ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань». Місткість бочок
з водою повинна бути не менше 0,2 м 3 кожна, ящиків з піском — не менше 0,1 м 3 кожний, з їх комплектуванням інвентарем (відрами
місткістю не менше 0,008 м 3, совковими лопатами).
На території будівництва в місцях розташування тимчасових будівель, складів, майстерень встановлюються пожежні щити (стенди) та
бочки з водою.
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VIII. Порядок дій у разі пожежі
1. У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожний громадянин зобов’язаний:
негайно повідомити про це за телефоном 101. При цьому необхідно назвати місцезнаходження об’єкта, вказати кількість поверхів будинку, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
вжити (за можливості) заходів щодо евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей;
якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на
об’єкті;
у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.
2. Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:
перевірити, чи викликана Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (продублювати повідомлення), довести подію до відома
власника підприємства;
у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;
видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з ліквідуванням пожежі;
припинити роботи в будинку (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідування пожежі;
здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та
суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку
пожежі та задимленню будинку;
перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту;
організувати зустріч підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху
для під’їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела водопостачання;
одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;
забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.
3. З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об’єкта,
за винятком випадків, коли чинним законодавством встановлений особливий порядок допуску.
4. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація та інженерно-технічний персонал підприємства, будинку чи споруди
зобов’язані брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу конструктивних і технологічних особливостей об’єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення сил та засобів об’єкта до вжиття необхідних заходів, пов’язаних із
ліквідацією пожежі та попередженням її поширенню.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України
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Додаток
до Правил пожежної безпеки в Україні
(пункт 1.1. глави 1 розділу VII)
НАРЯД-ДОПУСК
на виконання тимчасових вогневих робіт
Видано ____________________________________________________________________________________________________________________
(посада або кваліфікація старшого виконавця, виконавця робіт, прізвище та ініціали)

На виконання робіт _________________________________________________________________________________________________________
(вказати, які вогневі роботи виконуватимуться, їх характер і зміст)

Місце проведення робіт _____________________________________________________________________________________________________
(ділянка або установка, апарат, приміщення, територія тощо)

Час проведення робіт:

початок

_______________________________________________
(час, дата)

закінчення

_______________________________________________
(час, дата)

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(заходи, які необхідно виконувати під час підготовки об’єкта до виконання робіт, під час їх проведення і після закінчення)

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт:
__________________________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)

Наряд видано _____________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала наряд-допуск)

«____»_______ 20__р.
Проведення робіт узгоджено: ________________________________________________________________________________________________
(дата, підпис, прізвище та ініціали, посада; за необхідності вказуються додаткові заходи, що необхідно виконати для забезпечення

_____________________________________________________________________________________________________________________________
пожежної безпеки робіт)

Наряд-допуск продовжено до: _______________________________________________________________________________________________
(дата, час, підпис, прізвище та ініціали,

_____________________________________________________________________________________________________________________________
посада особи, яка видала наряд)

Продовження робіт узгоджено: ______________________________________________________________________________________________
(дата, час, підпис, прізвище та ініціали;

_____________________________________________________________________________________________________________________________
за необхідності додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчено, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)

Примітки: 1. Цей наряд-допуск видається керівником підприємства (його заступником, головним інженером) або керівником структурного
підрозділу підприємства, де проводяться тимчасові вогневі роботи (склад, цех, лабораторія, майстерня тощо).
2. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з пожежною охороною (відомчою, добровільною) або фахівцем
з пожежної безпеки підприємства, а у випадку їх відсутності — зі службою охорони праці.
3. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку
за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.
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«Продати все!» — який персонал
у сфері роздрібної торгівлі
на це здатен?
У справі, що стосується підбору персоналу за певними професіями для галузі
роздрібної торгівлі не буває більше чи менше відповідальних позицій (посад)
працівників. І це стосується не тільки керівних кадрів, наприклад, менеджерів у
відділі продажу, маркетингу або фінансів, але й обслуговуючого персоналу —
касирів і продавців-консультантів. Дійсно, результати роботи команди менеджерів центрального офісу підприємства роздрібної торгівлі (торговельного центру,
мережі магазинів тощо) позначається на формуванні грамотної стратегії, вигідних умов поставок, виробленню дисконтної політики, керуванні запасами на
кожному об’єкті у торговельній мережі тощо. Але у той же час, деякі керівники
помилково не приділяють належної уваги обслуговуючому персоналу, вважаючи,
що це другорядні співробітники, вклад яких у формування прибутку не є істотним. Така хибна позиція не враховує очевидного факту, що покупці, найчастіше
бачать щодня не старанну роботу менеджера з продажу або керівника, який відповідає за відносини з постачальниками, а роботу продавців, продавцівконсультантів, касирів. Тому, як правило, саме від якості роботи тих, хто працює
у торговельному залі, багато у чому залежить активність покупців та загальний
імідж об’єкту торгівлі.

Способи підбору кадрів
При виборі персоналу для сфери роздрібної
торгівлі зазвичай розглядаються два альтернативних шляхи кадрової політики: перший — це
пошук досвідчених й висококласних співробітників, другий — підбір здібних та бажаючих будувати свою кар’єру новачків (з метою подальшого підвищення їх кваліфікації). Переваги й
недоліки мають місце в обох випадках. Так, пошук висококласних фахівців ускладнюється недостатньою кількістю подібних професіоналів
для численних закладів торгівлі. До того ж, фахівці зі стажем вимагають й більш високу винагороду. Крім того, у них є вже готові установки,
що сформувалися з досвідом роботи (не завжди
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позитивному) на інших підприємствах, тому
психологічна перебудова у таких людей не завжди буває успішною.
Наведемо ще декілька «плюсів» і «мінусів» у
різних категорій претендентів на вакансії у роздрібній торгівлі:
9«Профі» зі стажем.
Плюси: не потребують додаткових коштів на
навчання, термінове підвищення кваліфікації;
здатні, за необхідності, самостійно розібратися
у властивостях нових товарів; добре орієнтуються у своїй товарній групі.
Мінуси: можуть критично сприймати корпоративну культуру, етику та традиції підприємства, спираючись на свій авторитет, нерідко
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руйнують командний дух персоналу підрозділу.
9Здібні новачки.
Плюси: не претендують на високу заробітну
платню; готові працювати старанно з метою побудови власної кар’єри; легко приймають корпоративну культуру, етику та традиції підприємства.
Мінуси: потребують постійної уваги та опіки
від досвідченіших колег.
Існує декілька способів пошуку працівників,
серед яких найбільш поширеними є такі:
1. Через знайомих, родичів, за рекомендаціями впливових осіб і т. д.. Такий варіант має суттєвий мінус — складно оцінити «кандидата по
знайомству» об’єктивно, психологічно складніше покарати його за недбалість, порушення дисципліни тощо, а тим більше звільнити.
2. Оголошення на вулицях і в приміщенні магазину (торговельного центру). Цей спосіб доречно застосовувати, коли потрібно терміново
набрати персонал для нового магазину. Це найменш затратний й доволі дієвий спосіб, враховуючи наявність потоку покупців, серед яких,
ймовірно, є люди, кого зацікавить оголошення
про вакансію. Недоліком може стати занадто
велика кількість осіб, не дуже зацікавлених у
працевлаштуванні на постійну роботу, серед
яких буває складно виявити претендентів з
серйозними намірами.
3. Оголошення в друкованих виданнях та мережі Інтернет. Тут можна виділити два способи
пошуку — вивчати пропозиції або дати власне
оголошення щодо наявної вакансії. Перший спосіб складний, оскільки потребує значних витрат
часу на перегляд пропозицій та контакти з підходящими (на перший погляд) кандидатурами.
А в умовах великого міста на це може піти багато днів. Опублікування власного оголошення в
цьому випадку вигідніше, оскільки можна сформувати оголошення так, щоб відразу відсіяти
явно невідповідних кандидатів. Зацікавлені кандидати самі вийдуть на зв’язок. Зауважимо, що
у мережі Інтернет, окрім інших, діють процеси,
що контролюються безпосередньо шукачами
роботи. Мова йде про «чорні списки» роботодавців, які складають звільнені та ображені (на рівень заробітної плати, умови роботи тощо) працівники. Безумовно, серйозні та досвідчені
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претенденти теж збирають інформацію про
підприємство-роботодавця, як позитивну, так і
негативну. З огляду на це, кадрові служби великих торговельних підприємств мають звертати
увагу на подібну тенденцію й робити відповідні
висновки з метою підтримки позитивного іміджу свого підприємства.
4. Співпраця зі спеціалізованими кадровими
агентствами. Головною перевагою даного способу є те, що всю основну роботу з пошуку, вивченню анкет та резюме, проведення первинних співбесід проводять самі співробітники
агентства, а до роботодавця направляють тих,
хто пройшов певний відбір. Однак варто враховувати, що кадрове агентство бере за свою роботу чималі гроші, тому договір з агентством
необхідно укласти таким чином, щоб оплата (її
основна частина) за послуги вносилися після
випробувального терміну нового фахівця.
Отже, методи пошуку як кваліфікованих, так
і недосвідчених працівників торгівлі майже не
відрізняються — хіба що професіонала краще
шукати через кадрове агентство, оскільки тоді
збільшиться шанс знайти потрібного фахівця й
витрачені кошти дадуть результат, а менш досвідченого працівника можна пошукати й самому, зекономивши таким чином кошти.
Аналізуючи сучасний стан справ у сфері роздрібної торгівлі, можна дійти висновку, що найближчим часом у цій галузі будуть затребувані
фахівці вузького профілю, зокрема, менеджери
з регіонального розвитку, маркетологи, що спеціалізуються на конкретних форматах продажу.
У роздрібних мережах інтенсивно розвиватимуться власні виробництва, зростатиме кількість додаткових послуг для покупців (наприклад, у сфері громадського харчування це буде
приготування страв з обраної продукції, тому
будуть затребувані такі фахівці, як кухарі, кондитери, пекарі тощо).

Завдання та обов’язки персоналу
Деякі професії у сфері роздрібної торгівлі, із
зазначенням їх коду за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП), а також основними завданнями та обов’язками, наведено у Таблиці 1.
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Таблиця 1
№
з/п
1

Назва
професії
(посади)
«Завідувач
підприємства
роздрібної
торгівлі»

Код
КП
1224

2

«Директор
(керівник)
малої
торговельної
фірми»

1314

3

«Керуючий
магазином»

1314

4

«Агент торговельний»

3415
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Деякі основні завдання та обов’язки
Організовує своєчасне постачання підприємства товарами в повному асортименті. Сприяє
прискоренню обороту товарів та скороченню товарних втрат. Організовує комерційну та іншу
торговельно-господарську діяльність підприємства. Забезпечує прибутковість діяльності
підприємства, контролює збереження товарно-матеріальних цінностей. Комплектує персонал
підприємства кваліфікованими кадрами. Розміщує працівників підприємства за видами робіт
з урахуванням раціонального розподілу праці, їх професійною кваліфікацією. Систематично
аналізує результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Планує організаційнотехнічні заходи щодо підвищення ефективності роботи підприємства, оптимізації товарних
запасів, удосконалення форм торговельного обслуговування покупців. Контролює
додержання працівниками вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього
вигляду, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.
Добирає кваліфікований персонал для підприємства та орієнтує його на задоволення потреб
і запитів споживачів, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства.
Забезпечує впровадження прогресивних форм торгівлі, нового торгово-технологічного
обладнання. Використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального
розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення
їх кваліфікації. Організовує комерційну, господарську, фінансову, інші види діяльності
торговельної фірми. Забезпечує раціональне використання матеріальних, трудових
та фінансових ресурсів фірми. Організує розроблення заходів щодо економічного та
соціального розвитку фірми, контролює їх виконання. Забезпечує збереження майнової та
грошової власності підприємства. Аналізує результати фінансово-господарської діяльності
фірми, контролює виконання організаційно-технічних заходів щодо поліпшення її діяльності.
Керує діяльністю працівників магазину, спрямованою на забезпечення процесу
обслуговування покупців. Готує заявки на поставку товарів, контролює ритмічність
надходження товарів та їх відповідність поданим заявкам. Перевіряє наявність супровідних
документів, сертифікатів відповідності, посвідчень про якість та відповідність товарів
чинним стандартам і вимогам. Контролює додержання працівниками магазину вимог
щодо збереження товарів та належного рівня обслуговування, правил і культури торгівлі,
порядку розрахунків з покупцями, оформлення цінників на товари з урахуванням реквізитів.
Вживає заходи щодо прискорення обороту товарів, усунення товарних втрат. Контролює
своєчасне відвантаження тари. Організовує вивчення попиту на види товарів та послуг, які
задовольняють потреби споживачів. Впроваджує прогресивні форми торгівлі та методи
продажу товарів. Забезпечує умови для одержання покупцем інформації про наявність
товарів, їхню ціну, якість та споживчі властивості. Оперативно розглядає скарги покупців і
вживає заходів щодо усунення порушень та недоліків у роботі працівників магазину. Створює
умови для забезпечення зберігання товарно-матеріальних цінностей, грошей у касах,
торгово-технологічного устаткування та обладнання. Контролює додержання працівниками
підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та
особистої гігієни, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.
Здійснює ведення переговорів про укладання угод купівлі – продажу, укладає угоди купівлі –
продажу від свого імені або іншої особи, яку представляє на основі договору, що регулює
відносини між ними. Укладає угоди купівлі – продажу як торговельний агент із простими
правами або торговельний агент з виключними правами. Виконує функції гаранта з виконання
зобов’язань, що випливають із укладених ними угод, відшкодовуючи можливі збитки у разі
невиконання своїх обов’язків у зв’язку з неплатоспроможністю або іншими залежними від
нього обставинами. На основі вивчення кон’юнктури ринку товарів (послуг) виконує роботу з
виявлення та обліку потенційних покупців (замовників) на продукцію, що виготовляється, та
послуги, які надаються, організовує їх рекламування. Оформлює договори купівлі – продажу,
контролює їх виконання. Організовує доставку придбаної продукції і надання послуг. Контролює
оплату покупцями (замовниками) рахунків виготовлювачів продукції або надавачів послуг. Веде
облік претензій покупців (замовників) щодо виконання договорів купівлі – продажу. Виявляє
причини порушення умов договорів, вживає заходів щодо їх усунення і запобігання. Забезпечує
збереження оформленої документації за договорами купівлі – продажу.
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Таблиця 1. Закінчення
5

«Касир
торговельного
залу»

4211

6

«Продавець
непродовольчих
товарів»

5220

7

«Продавець
продовольчих
товарів»

5220

8

«Продавець
(з лотка, на
ринку)»

5230

Перевіряє справність електронного контрольно-касового апарату, заправляє контрольну і
чекову стрічки, записує показання лічильників, переводить нумератор на нулі, встановлює
дататор, одержує розмінну монету в кількості, необхідній для розрахунку із споживачами,
і розміщує її в касовій шухляді. Ознайомлюється з асортиментом наявних товарів,
виробів і цінами на них. Веде розрахунки із споживачами за товари, вироби та послуги,
підраховує вартість покупки, отримує гроші, пробиває чек, видає решту. Повертає гроші за
невикористаний чек. Усуває дрібні неполадки електронного контрольно-касового апарату.
Підраховує гроші та здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями
касових лічильників. Перевіряє наявність штрихового коду, інших штрихкодових позначок
на товарах та ідентифікує їх за цією інформацією за допомогою спеціальних засобів
штрихового кодування. Веде касовий журнал, складає касову звітність.
Обслуговує покупців, показує товари, демонструє їх в дії, консультує щодо конструктивних
особливостей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил догляду за
ними, цін, стану моди поточного сезону. Здійснює відмірювання, зважування, підрахування
вартості покупки, зчитує сканером штрихкодові позначки товару, відбиває вартість покупки
на електронному контрольно-касовому апараті (або перевіряє реквізити поданого чека),
видає покупку. Готує товар до продажу, розпаковує, розглядає зовнішній вигляд виробу,
комплектує, перевіряє експлуатаційні властивості, підпрасовує тощо. Одержує товари зі
складу. Визначає якість товарів за органолептичними ознаками. Перевіряє і відбирає товари,
які не підлягають прийманню за наявними дефектними ознаками. Відбирає зразки товарів
для лабораторного аналізу. Вивчає і узагальнює дані про попит споживачів. Складає заявки
на ремонт торгово-технологічного обладнання та електронних контрольно-касових апаратів.
Проводить інвентаризацію. Складає товарні звіти, акти на брак, пересортицю товарів, акти
приймання та здавання при передаванні матеріальних цінностей. Вирішує спірні питання зі
споживачами. Керує роботою продавців нижчої кваліфікації та учнів.
Бере участь у прийманні товарів: перевіряє заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу,
підраховує штучні товари, перевіряє якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечує
зберігання товарів за кількістю та якістю. Готує товари до продажу: перевіряє цілісність
пакування; розпаковує із зовнішньої тари; перевіряє наявність маркувальних даних і якість
після зберігання; перебирає, протирає, зачищає, нарізує, фасує товари; забезпечує наявність
відповідно оформлених цінників; розміщує і викладає товари за групами, видами, сортами
з додержанням правил товарного сусідства. Ознайомлюється з асортиментом товарів на
складі, бере участь у прийманні товарів. Повідомляє відповідальну особу про надходження
товарів, що не відповідають маркуванню, не мають штрихового коду, посвідчення про якість
(сертифікат якості). Вилучає нестандартні, деформовані, забруднені товари. Заповнює і
прикріплює ярлики цін до товарів. Консультує покупця з питань ціни, властивостей, смакових
якостей, кулінарного призначення і харчової цінності товарів. Пропонує взаємозамінні
та нові товари, а також товари супутнього попиту. Контролює своєчасне поповнення
робочого запасу товарів, стежить за строками реалізації продуктів, що швидко псуються.
Оформляє прилавкові та внутрішньомагазинні вітрини. Складає і оформляє подарункові
та святкові набори. Вивчає попит покупців. Бере участь у складанні товарних звітів. Звіряє
суми, отримані від реалізації товарів, з показаннями касових лічильників. Бере участь в
інвентаризації товарів.
Приймає від матеріально відповідальної особи торговельного підприємства товари за
кількістю та якістю, підписує товарно-супровідні документи. Розпаковує і розкладає на
лотку товар, призначений для продажу. Встановлює ваговимірювальні прилади, перевіряє
їхню справність та наявність перевірочного тавра державного органу з метрології і
стандартизації.
Забезпечує наявність відповідно оформлених ярликів цін на кожній одиниці товару.
Відпускає товар повною мірою і вагою за готівку. Надає покупцям необхідну доступну
інформацію про товари, які є у продажу. Повертає залишки нереалізованих товарів
та здає виручку в касу підприємства відповідно до товарно-супровідних та касових
документів.

Зверніть увагу, що у КП міститься ще низка
професій працівників торгівлі:
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— «Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами» (код 1451);
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Оцінка кадрової стратегії
Розробляють кадрову стратегію торговельного підприємства фахівці відділу кадрів чи служби персоналу. Наявність у підприємства стратегії у сфері керування людськими ресурсами,
зокрема, дозволяє:
— мотивувати персонал на досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства;

— сформувати лояльну команду фахівців,
здатних вирішувати завдання різного ступеня
складності.
Аби сформулювати стратегічні завдання підприємства у сфері керування персоналом, кадровикам необхідно провести аналіз показників
діяльності підприємства й спрогнозувати основні потреби в персоналі на майбутнє (короткострокова й довгострокова стратегії), а також
(обов’язково!) пов’язані з ними ризики. Можна
скористатися методом SWOT-аналізу.
SWOT-аналіз (strengths, weaknesses, opportunіtіes,
threats) — це аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, який є одним з найважливіших
етапів маркетингового плану. SWOT-аналіз проводять як для діяльності підприємства в цілому,
так і для певних продуктів та сегментів ринку.
Зразок SWOT-карти торговельного підприємства наведено у Таблиці 2.
Таблиця 2

Результати SWOT-аналізу кадрової стратегії ТОВ «Котигорошко»

Відомість торговельної марки підприємства

+

+

Необхідність у кваліфікованому персоналі та
налагоджуванні його пошуку

+

+

Наявність наставників з числа кваліфікованого
персоналу

+

+

Професіоналізм співробітників

+

+

Дисциплінарні вимоги до персоналу

+

Умови праці

+

Середня

Висока

Головна
слабка
сторона

ЗНАЧУЩІСТЬ

Відносно
слабка
сторона

Сильна
сторона,
що розвивається

ЧИННИК

Розвинута
сильна
сторона

ОЦІНКА

+
+

Стимулювання співробітників, рівень
командного духу у колективі

+

+

Планування навчання та розвиток персоналу

+

+

Перспективи кар’єрного зростання

+

+

Матеріально-технічна база

+

+

Фінансове забезпечення кадрової політики
Плинність кадрів

Коментуючи наведені результати SWOTаналізу кадрової стратегії ТОВ «Котигорошко»,
яке ставить за мету досягти максимальної по-
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Низька

— «Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі» (код 1452);
— «Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами» (код 1453);
— «Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами» (код 1454);
— «Продавець-консультант» (код 5220);
— «Кіоскер» (код 5230);
— «Торговець рибою» (код 5230).

+

+
+

+

пулярності своєї торговельної марки, можна виокремити, принаймні, декілька проблемних аспектів роботи конкретної кадрової служби:
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— внаслідок застосування неефективних методів пошуку підприємство відчуває дефіцит у
кваліфікованому персоналі;
— на підприємстві не налагоджене наставництво, що є відносно дешевим, проте дієвим засобом підвищення кваліфікації молодих працівників;
— наявні значні резерви підвищення професіоналізму персоналу;
— адміністрація намагається налагодити чітку роботу працівників, значною мірою, шляхом
підтримки високих вимог до дисципліни у колективі та створенням належних умов праці;
— неналежна увага приділяється матеріальному стимулюванню працівників (типова ситуація для продавців «на голому окладі») та навчанню персоналу (семінари, тренінги і т. п.);

— незважаючи на можливості матеріальнотехнічної бази, керівництво підприємства намагається економити на фінансуванні кадрової політики, наслідком чого є висока плинність кадрів.
У даному випадку, окрім заходів стимулювання успішних співробітників, головна увага кадрової служби має бути спрямована на професійне навчання персоналу. Це може реалізуватися у
проведенні регулярних тренінгів, перепідготовці
працівників, у тому числі й топ-менеджерів, що
дозволить виправити визначені слабкі місця у
кадровій стратегії та підтримувати належну
«професійну форму» усієї кадрової вертикалі
торговельного підприємства.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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Конкуренти переманюють
працівників: як цьому запобігти
У якій би галузі не працювало підприємство, у нього завжди знайдуться конкуренти. А коли на підприємстві працюють співробітники, які добре знають свою
роботу і виконують її на відмінно, то й прибутки, звісно, зростають. І жоден роботодавець не захищений він того, що одного чудового дня керівник його підприємства чи найкращий фахівець у певній сфері діяльності оголосить про своє
звільнення та піде працювати на інше підприємство. Як правило, цінні працівники ніколи не залишаються без уваги конкурентів і рекрутерів, водночас як будьякий роботодавець прагне до того, аби утримати ключових співробітників на
своєму підприємстві. Отож, наразі з’ясуємо, навіщо ж підприємства переманюють працівників від конкурентів, а не шукають «вільних» спеціалістів чи не
виховують їх самі, які плюси та мінуси такого підбору цінних кадрів, яким чином
здійснюється процес переманювання та чому деякі працівники таки погоджуються
на це, а також, найголовніше, як же уникнути переманювання своїх працівників
конкурентами.

Мотивація, можливі вигоди
та втрати
Для того, щоб «виростити» грамотного фахівця потрібно досить багато часу. Крім того, необхідно створювати умови для постійного професійного зростання працівників, включаючи
спеціальні завдання, які, можливо, й не принесуть одразу швидкий прибуток підприємству,
проте в процесі виконання яких співробітник
здобуде необхідні навички. У навчання та розвиток співробітників підприємства подекуди змушені вкладати чималі кошти — адже подекуди
слід залучати консультантів, направляти працівників на стажування, різноманітні курси тощо,
а також постійно складати план підвищення
кваліфікації кожного зі співробітників.
Таким чином, найбільш швидкий і відносно
простий спосіб отримати кваліфікованого фахівця — переманити його з іншого підприємства.
Незважаючи на те, що переманювання несе в
собі негативну оцінку такого способу отримання
спеціалістів, на сьогоднішній день це стає зви-
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чайною практикою. Зазвичай, під час переманювання спеціаліста від конкурентів підприємства найчастіше керуються «нешкідливою»
метою — просто «роздобути» висококваліфікованого фахівця. Проте є й ті, хто затіває процес
переманювання заради розвідування комерційної таємниці або ж просто хоче позбавити конкурента ключових співробітників, а потім з їх допомогою «розправитися» з конкурентами.
9«Плюси» від переманювання працівника:
1. Швидкий результат. Коли підприємство
тільки починає свій розвиток або виходить на
нові для себе ринки (сегменти ринку), то надзвичайно важливо отримати «готових» висококваліфікованих фахівців у відповідній сфері, які
швидко прийдуть і налагодять усі необхідні процеси для вдалої роботи усього підприємства.
2. Професіоналізм працівника. Переманюючи працівника від конкурентів, підприємство
майже стовідсотково отримує досвідченого фахівця (у супротивному випадку, звісно, якщо
конкуруюче підприємство є успішним, його б не
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стали тривалий час тримати на ключових посадах), а використовуючи його технічні знання,
розуміння специфіки роботи, професійні зв’язки
тощо за невеликий проміжок часу можна значно збільшити прибутки, а не очікувати, поки
свій працівник «виросте» до його рівня.
3. Відсутність додаткових витрат. Використання способу переманювання позбавляє
підприємство від необхідності витрачати гроші
та інші ресурси на тренінги, програми, курси
тощо для навчання фахівця.
4. Послаблення конкурента. Переманювання висококваліфікованого спеціаліста у своїй
сфері, швидше за все, послабить позиції конкуруючого підприємства на ринку і дасть відчутну
перевагу тому підприємству, яке переманило
співробітника.
5. Нові клієнти. Дуже часто переманювання
фахівців здійснюється заради нової інформації,
зокрема, клієнтської бази конкуруючого підприємства. Як свідчить практика, понад 90%
працівників, які свідомо йдуть до конкурента,
неминуче почнуть розголошувати дані, які їм
відомі: наприклад, контакти клієнтів і постачальників, розмір заробітної плати колег, собівартість продукції, умови застосування певних
акцій та знижок тощо. Таким чином, підприємство отримує не тільки кваліфікованого фахівця, а й нових клієнтів, які, у свою чергу, йдуть
від конкурентів.
9«Мінуси» від переманювання працівника:
1. Значні матеріальні витрати. Підприємство, яке переманює співробітників від конкурента, буде змушене одразу запропонувати набагато вищу заробітну плату та кращі умови
праці, аніж на конкуруючому підприємстві —
адже малоймовірно, що висококваліфікований
фахівець погодиться на таку саму чи трохи вищу
оплату, ніж у нього є на сьогоднішній день (інакше йому просто не має сенсу змінювати місце
роботи). Водночас, якщо в інших фахівців заробітна плата буде менше, ніж у працівника, якого
переманили, то це буде демотивуючим фактором для всіх інших співробітників (отож, доведеться або збільшувати зарплату й усім працівникам відповідного рівня, або ж ризикувати, що
деякі з них будуть шукати інше місце роботи).
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2. Недобросовісна конкуренція. Саме лише запрошення на роботу працівника іншого підприємства не може розглядатися як недобросовісна
конкуренція. Але інша справа, якщо новий роботодавець через запрошеного працівника отримує
доступ до конфіденційної інформації конкуруючого підприємства або в процесі переманювання
персоналу поширює недостовірні відомості про
нього. У такому випадку можна говорити про недобросовісну конкуренцію, а це, швидше за все,
призведе до втрати репутації у партнерів, погіршення ділових відносин, а також може перешкодити встановленню нових ділових зв’язків.
3. Відповідний хід конкурентів. Переманювання співробітників у конкуруючих підприємств може викликати відповідну реакцію — незважаючи на значні матеріальні витрати, і переманеним працівникам, і власним
співробітникам підприємства, що першим вдалося до технології переманювання, можуть бути
запропоновані набагато кращі умови праці та
вища заробітна плата з метою не лише утримання чи повернення своїх працівників та нового
персоналу, а й своєрідного «покарання» конкурента за подібні нешляхетні дії.
4. Ненадійний працівник. Покластися на такого фахівця, якого роботодавець переманив за
великі гроші неможливо — адже є досить висока ймовірність, що такий співробітник у майбутньому так само легко залишить підприємство, отримавши ще більш вигідну пропозицію.
5. Переоцінені можливості. Працівник, якого переманили, не завжди може швидко і успішно влитися в колектив нового підприємства,
прийняти його корпоративну культуру та й, нарешті, виявитися насправді не таким вже й цінним фахівцем, що, відповідно, позначиться на
продуктивності та якості його роботи і в результаті — на прибутку підприємства.
6. Витік конфіденційної інформації. У деяких випадках переманювання закінчується для
підприємства витоком конфіденційної інформації внаслідок того, що новий співробітник насправді й не полишав попереднє місце роботи, а
чесно розповів роботодавцеві про наміри конкурентів його переманити. Після цього, вони разом вибудували певний алгоритм дій, згідно з
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яким фахівець лише створить вигляд, що перейшов працювати до конкурентів, які його запрошували на роботу (можливо, навіть з оформленням усіх необхідних документів), деякий час там
працюватиме, отримуючи подвійну зарплату
(і від свого підприємства, і від того, що його начебто переманило), паралельно збираючи необхідну для свого справжнього роботодавця інформацію. За таких обставин працівник пропрацює
на підприємстві, яке його переманило, недовгий
час, а потім піде, прихопивши з собою цінні відомості про клієнтів, плани з розвитку, ідеї просування на ринку тощо.
Отже, як бачимо, у технології переманювання
є як явні вигоди, так і досить значні ризики —
тому варто добре подумати, перш ніж вдаватися
до такого способу отримання висококваліфікованих працівників, а, найголовніше, вчасно виявити
випадки переманювання власних співробітників,
з’ясувати, внаслідок чого вони можуть погодитися
на це, та розробити стратегію убезпечення свого
підприємства від подібних дій конкурентів.

Технологія хедхантингу
Застосовувати чи не застосовувати «переманювання» кадрів у своїй роботі — це рішення,
яке значною мірою залежить від того, наскільки
напружена в даний момент ситуація з кандидатами на ринку праці. Найчастіше, коли підприємство має нагальну потребу в компетентному,
висококваліфікованому фахівцеві, який повинен вивести підприємство на новий рівень розвитку, вдаються до хедхантингу.
Хедхантинг (англ. — head-hunting, у перекладі
«полювання за головами») — це пошук цінних і рідкісних фахівців з метою їх подальшого переманювання з інших підприємств. У ролі хедхантера може
виступити як сам керівник, якому негайно потрібен певний фахівець, або відділ кадрів чи управління персоналу цього підприємства, так і агентства,
які надають послуги з пошуку працівників і займаються хедгантингом (зауважимо, що далеко не
всі кадрові агента використовують у своїй практиці цей спосіб). Зазвичай, найчастіше підприємства
вдаються саме до послуг таких агентств, оскільки
не мають ні часу, ні, що найголовніше, досвіду у цій
сфері. За таких обставин хедхантер виступає посе-
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редником між працівником і роботодавцем. Він
шукає успішних, амбітних і високооплачуваних
менеджерів та фахівців, яких цінують на підприємствах. І, як правило, пошук потрібного фахівця
ведеться саме на конкуруючих підприємствах.
Агентства, що займаються хедхантингом, починають збирати інформацію про кандидата задовго до
того, як безпосередньо виходять на нього. Всі хедхантери, як правило, хороші психологи. Щоб
з’ясувати, з яких причин людина могла б змінити
місце роботи, вони шукають інформацію про умови роботи на її підприємстві, про заробітну плату,
премії, наявність службового транспорту тощо.
Такі дані хедхантери-розвідники з’ясовують
на всіляких виставках, прес-конференціях, шляхом прямої зустрічі з директором потрібного підприємства під виглядом потенційного ділового
партнера чи фахівця, який шукає роботу, через
Інтернет, а також на форумах, де багато хто хвалиться або скаржиться на умови своєї праці.
Способів насправді існує безліч. Але є одне важливе правило: всупереч відомій фразі «за інформацію потрібно платити», хедхантери в основному цього не роблять. Вони придумують легенду,
що дозволить поговорити з людиною, яка потенційно може бути найнятою іншим підприємством. Далі бесіда ведеться вже в потрібному для
хедхантера руслі. Таким чином половину справи
зроблено. Залишилося головне — умовити людину перейти на інше підприємство, для чого
призначають вже особисті зустрічі.
Щоб переманити фахівця на інше підприємство
йому пропонують більш вигідні умови праці на
кшталт корпоративного мобільного зв’язку, службового транспорту, тривалішої, аніж передбачено
законодавством, оплачуваної відпустки, високих
преміальних, і, зрозуміло, більшу заробітну плату.
У список пропозицій досить часто входить також
«біла» оплата праці, чого досі на багатьох наших
підприємствах, на жаль, немає.
Головне в цій справі — знання ринку та сегмента, де є потрібні фахівці, а все інше — дрібниці.

Чому працівники
йдуть до конкурентів
Хедхантинг — це лише один із способів з багатого арсеналу, до яких вдаються підприємства,
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що мають на меті переманити фахівців від конкурентів. Проте розглядати усі технології переманювання немає сенсу — набагато важливіше
виділити ті причини і фактори, внаслідок яких
працівники самі йдуть до конкурентів, без
допомоги та впливу хедхантерів, а саме:
1. Не подобається роботодавець. На жаль,
робота не завжди приносить задоволення й буває, що посада стає суцільним розчаруванням:
самореалізуватися за допомогою роботи не виходить, матеріальна винагорода не дуже радує і
перспектив не видно. Роботодавець вперто не
помічає досягнень або на підприємстві зовсім
немає перспектив для кар’єрного зростання.
Причиною звільнення та працевлаштування у
конкурентів також може бути й образа на свого
роботодавця (це може як мати зв’язок з фінансовою стороною, так і ні) та відчуття несправедливості (наприклад, спеціалісту при запуску чергового проекту пообіцяли в разі успіху премію,
але в результаті він її не отримав чи отримав
менше обіцяної суми).
2. «Пошук себе». Найлегше погоджуються на
зміну місця роботи молоді співробітники. Це
відбувається тому, що молоді фахівці нерідко
самі не можуть визначитися, що ж саме їм потрібно від свого підприємства. Зазвичай, вони
хочуть швидких результатів і відразу реагують
на привабливі умови. Аби розібратися в собі,
вони з легкістю можуть змінювати роботу кожні
півроку. За статистикою, кожен п’ятий молодий
працівник після набуття навичок йде на конкуруюче підприємство.
3. Потреба у вищій зарплаті. Неправильна
або неповна матеріальна винагорода за працю
провокує виникнення у фахівців невдоволення
своєю роботою в цілому. Тому найчастіше, отримавши пропозицію про підвищення заробітної
плати в 2 – 3 рази, спеціалісти відразу ж дають
свою згоду. Це є найдієвішим стимулом переходу до іншого роботодавця.
4. Пропозиція більш зручного або перспективного варіанта роботи. Якщо працівник
вважає, що виконує занадто прості функції, які
не відповідають рівню його професіоналізму, то
поступово він приходить до думки, що його не
цінують як висококваліфікованого фахівця.
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Найчастіше такому співробітнику пропонуються
кращі умови роботи — не лише більший посадовий оклад, а й, наприклад, вища посада, кращі
перспективи кар’єрного зростання, додатковий
соціальний пакет тощо. Додатковим інструментом мотивації до зміни роботодавця може стати
пропозиція про паралельне вирішення принципово важливих особистих проблем фахівця (скажімо, видача безвідсоткового кредиту на придбання квартири, оплата дорогого лікування
близького родича і т. п.).
5. Можливість брати участь у бізнесі. Але
професіонали найвищого рівня вимагають
серйозніших бонусів, аніж вищенаведені. Найчастіше переманити таких фахівців можна, запропонувавши їм брати участь у бізнесі та надавши право реалізовувати свої ідеї та/або
володіти акціями підприємства. Деякі спеціалісти також готові піти до конкурентів з бажанням не лише мати змогу впливати на розвиток
підприємства та мати певний відсоток акцій, а й
з наміром зібрати власну команду висококваліфікованих співробітників.

Як уникнути
переманювання співробітників
На сьогодні не існує універсального способу,
що дозволяє захистити підприємство від витоку
інформації і плинності кадрів. Система утримання і мотивації повинна починати працювати
з того дня, коли фахівець влаштувався на підприємство. Якщо ж роботодавець починає замислюватися про це лише тоді, коли співробітника хочуть переманити, чи він вже пішов
працювати до конкурентів — це означає, що у
профілактичному захисті свого співробітника
підприємство вже запізнилося й слід негайно
прийняти запобіжні заходи щодо переманювання інших працівників.
Основне завдання роботодавця — забезпечити фінансовий, моральний і професійний комфорт співробітників. Велика увага має
приділятися мотивації та розвитку «старого»
персоналу — тобто тих працівників, які працюють на підприємстві понад 5 – 7 років. Таким
чином, керівний склад підприємства може знизити до мінімуму витік інформації, а також запо-
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бігти зміні кадрів — тобто тих факторів, яких
намагається уникнути будь-яке підприємство в
процесі своєї діяльності.
Фахівці, «вирощені» всередині підприємства,
просто необхідні: саме вони підтримують основи корпоративної політики й методи роботи,
прийняті на підприємстві. Тому збереження стабільності персоналу та його розвиток — мета
кадрової стратегії кожного сучасного підприємства. Адже розвиток персоналу забезпечить
ефективне функціонування підприємства в цілому, підвищення продуктивності праці на основі формування у працівників вміння працювати
в команді, сучасного економічного мислення,
підтримання й формування кадрового потенціалу, підвищення професійної майстерності
працівників і формування високої корпоративної культури.
Звісно, серед способів захисту співробітників
від переманювання не можна обійти й один з
найголовніших — створення привабливих умов
роботи. До таких умов належать: офіційна заробітна плата, зручне розташування роботи, соціальні
програми, внутрішні корпоративні університети
для навчання співробітників, позитивний психологічний клімат у колективі, продумана кар’єрна
політика, повноцінні відпустки, дотримання тру-
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дового законодавства тощо. Практика показує,
що якщо людині комфортно працювати, їй дають
можливість розвиватися, реалізовувати свої можливості, підніматися кар’єрними сходами, тоді
вона не буде «зазирати» до конкурентів.
Подекуди причиною зміни роботи є зміна
особистої ситуації людини. Вчасно це з’ясувавши, підприємство може запропонувати певні
рішення проблеми свого працівника (наприклад, видати безвідсотковий кредит, оплатити
частину навчання, лікування тощо) й тим самим уникнути втрати фахівця.
У разі, коли є підозри, що співробітник веде
переговори про працевлаштування на конкуруючому підприємстві, то для початку слід переглянути його індивідуальну систему мотивації
(розмір заробітної плати, бонуси, соціальний
пакет, умови роботи), поговорити з його безпосереднім керівником і визначити, що його може
не влаштовувати — адже у разі, якщо підприємство не в змозі бути цікавим для працівників, то
варто перш за все подумати, як виправити таку
ситуацію, а не про те, як лише обмежити перехід
співробітників до конкурентів.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом

РЕКЛАМА
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. М. Раскової, 11, корп. А, м. Київ, 02660 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте
на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Працівниця знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, протягом якої вона виходила на роботу два рази по 2 місяці
кожний (на умовах неповного робочого часу з погодинною оплатою праці, не
перериваючи відпустку для догляду за дитиною). Чи має така працівниця право
на щорічну відпустку, якщо вона вже знаходиться у соціальній відпустці (якщо
так — то як її надати і коли, та чи можна її компенсувати грошима)?
Право на щорічну відпустку працівниця
має, грошима компенсувати не можна.
Відповідно до ч. 3 ст. 56 Кодексу законів про
працю України робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Тому
працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку й працює на умовах неповного робочого
часу, має право на щорічну відпустку повної
тривалості. Це узгоджується також зі ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР, відповідно до якої до
стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час фактичної роботи (у т. ч. на умовах неповного робочого
часу) протягом робочого року, за який надається
відпустка.
Компенсувати ж такій працівниці відпустку
грошима не можна — це допускається лише у

разі звільнення працівника (тим, хто не звільняється, за їх бажанням, можна компенсувати
лише частину щорічної відпустки, що перевищує 24 календарних дні). А з відпусткою Вашої
працівниці нічого роботи не потрібно — вона її
використає після того, як знову вийде на роботу
(байдуже — до чи після закінчення відпустки по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
У разі, якщо працівниця наполягає на тому,
аби їй зараз надали щорічну відпустку, то спочатку потрібно перервати відпустку по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
(оскільки одночасно у двох відпустках перебувати не можна), отримати від працівниці заяву на
надання невикористаної щорічної відпустки та
видати відповідний наказ, а коли щорічна відпустка закінчиться, працівниця зможе знову
піти у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

На підприємстві працює одинока матір, яка виховує двох дітей віком
16 і 15 років. Чи має вона право на додаткову соціальну відпустку за двома
підставами тривалістю 17 календарних днів (бо мені здається, що одна
з підстав — наявність двох дітей віком до 15 років, — вже «зникла»)?
Так, для надання додаткової соціальної відпустки «на дітей» залишилися лише одна підстава.
Ви вірно зазначили, що наявність двох дітей
віком до 15 років вже не є підставою для надання працівниці додаткової відпустки — наразі з
наведених у ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) залишилася лише одна
підстава (одинока мати). За таких обставин
тривалість додаткової відпустки працівникам,
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які мають дітей, становить лише 10 календарних днів.
Утім, про всяк випадок перевірте, чи не має у
Вашої працівниці якоїсь іншої підстави для надання додаткової відпустки тривалістю у 17 календарних днів. Так, відповідно до ст. 19 Закону
№ 504, на додаткову оплачувану відпустку мають
право:
— жінка, яка має двох або більше дітей віком
до 15 років;
— жінка, яка має дитину-інваліда;
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— жінка, яка усиновила дитину;
— матір інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
— одинока мати;
— батько, який виховує дитину або інваліда з
дитинства підгрупи А I групи без матері (у т. ч.
у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

— особа, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
— один із прийомних батьків.
Також не забувайте, що під час визначення
тривалості відпустки не враховуються святкові
та неробочі дні, наведені у ст. 73 Кодексу законів
про працю України.

Чи надається оплачувана навчальна відпустка працівнику, якщо він навчається
на першому курсі вищого навчального закладу (заочно), але не за тією
спеціальністю, за якою наразі працює на підприємстві? І якщо так, то якою
має бути тривалість цієї відпустки?
Так, навчальна відпустка надається.
Спеціальність, яку здобуває працівник, не
впливає на його право отримання навчальної
відпустки — вона може як співпадати з напрямом його роботи, так і не мати до неї ніякого
відношення.
Щодо тривалості такої відпустки, то оскільки
Ваш працівник навчається за заочною формою,
то відповідно до ст. 15 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада1996 р. № 504/96-ВР
максимальна тривалість його оплачуваної навчальної відпустки для настановних занять, ви-

конання лабораторних робіт, складання іспитів
та заліків тощо на першому курсі може становити 30 календарних днів. Але зверніть увагу, що
це — загальна тривалість усіх навчальних відпусток протягом навчального року. Тобто якщо
на рік, наприклад, припадає дві сесії, то кожна з
них може тривати по 15 днів чи у будь-якому
іншому, можливо, нерівномірному, розподіленні, але у сумі до 30 днів. Конкретна тривалість
відпустки на кожну сесію має бути вказана у
довідці-виклику навчального закладу Вашого
працівника.

Що робити, якщо на підприємстві у двох цехах виник неочікуваний простій
(вийшло з ладу обладнання, ремонт якого буде проводитися близько тижня
(точну тривалість ремонту неможливо завчасно визначити) — чи повинні
працівники у цей час виходити на роботу та чи слід їм оплачувати час простою?
Питання присутності чи відсутності працівників на роботі у разі простою має бути
або вирішено у Правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства, або у наказі роботодавця. Час простою не з вини працівника має оплачуватися з розрахунку не
нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окладу).
Згідно зі ст. 34 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), простій — це зупинення
роботи, викликане відсутністю організаційних
або технічних умов, необхідних для виконання
роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники можуть
бути переведені за їхньою згодою з урахуванням
спеціальності та кваліфікації на іншу роботу на
тому ж підприємстві, в установі, організації на
весь час простою або на інше підприємство, але

№ 11 (95), 2 червня 2015

в тій самій місцевості на строк до одного місяця.
Відмова працівника від такого переведення не
може бути підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності або позбавлення премії повністю або частково.
Згідно зі ст. 113 КЗпП час простою не з вини
працівника оплачується з розрахунку не нижче
двох третин тарифної ставки встановленого
працівнику розряду (окладу).
За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його
вини, за ним зберігається середній заробіток.
На час простою не з вини працівника оформляються акт простою (фіксуються причини, що
зумовили припинення роботи) і наказ роботодавця, де може бути, зокрема, вказано, що в період
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простою працівники звільняються від виконання
трудових (посадових) обов’язків. Якщо за таких
умов у період простою з працівниками станеться
нещасний випадок, то він кваліфікуватиметься
як нещасний випадок невиробничого характеру.
Якщо простій має цілодобовий (тижневий)
характер, роботодавець має в наказі обумовити
необхідність присутності або відсутності працівника на роботі.
Відповідно до ст. 142 КЗпП трудовий розпорядок на підприємствах визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за

поданням власника або уповноваженого ним
органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.
Правилами внутрішнього трудового розпорядку визначаються права й обов’язки працівників і адміністрації, час початку та закінчення роботи, зобов’язання адміністрації організувати
облік явки на роботу та залишення роботи тощо.
Таким чином, питання необхідності присутності
або відсутності на роботі працівників у разі простою також може бути вирішене в Правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Нещодавно наше підприємство було ліквідовано, але наш роботодавець заснував нове підприємство, на якому наразі й працює більше половини працівників,
які були у штаті ліквідованого підприємства. Але працівник, якого було звільнено
ще зі старого (тобто вже ліквідованого) підприємства подав позов до суду про
поновлення на роботі. Якщо цей позов буде судом задоволено, чи повинні ми
будемо його прийняти на нове підприємство (оскільки власник той самий)?
Ні, не повинні.
Якщо підприємство ліквідоване, то суд вже не
прийме рішення про поновлення працівника на
роботі. Так, у п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 жовтня 1992 р. № 9
(далі — постанова Пленуму ВСУ № 9) зазначено, що у випадку, коли працівника звільнено без
законних підстав або з порушенням установленого порядку, але поновити його на роботі неможливо внаслідок ліквідації підприємства, суд
приймає рішення про:
— визнання звільнення неправомірним;
— визнання працівника звільненим за п. 1
ст. 40 Кодексу законів про працію (далі — КЗпП)
у зв’язку з ліквідацією підприємства;
— стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу на користь працівника з ліквідаційної комісії або власника (органу, уповноваженого управляти майном ліквідованого
підприємства) чи правонаступника.
Зверніть увагу, що у випадку ліквідації підприємства працівники позбавлені права поворотного
прийняття на роботу, навіть якщо власник ліквідованого підприємства заснує нове підприємство та набиратиме на роботу працівників
такої ж кваліфікації. Нагадаємо, що за загальним правилом ст. 42 КЗпП працівник, з яким ро-
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зірвано трудовий договір на підставі п. 1 ст. 40
КЗпП (крім випадку ліквідації підприємства),
протягом одного року має право на укладення
трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений
ним орган провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації. У разі ж ліквідації це право реалізувати неможливо, оскільки
кожна юридична особа самостійно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями.
У випадку заснування тим же власником нового підприємства, таке нове підприємство формально вважатиметься самостійною юридичною особою, яка жодних зобов’язань перед
працівниками ліквідованого підприємства не
має. У п. 19 постанови Пленуму ВСУ № 9 окремо
зазначено, що в разі ліквідації підприємства
правила п. 1 ст. 40 КЗпП застосовуються і в тих
випадках, коли після припинення його діяльності одночасно утворюється нове підприємство. У цих випадках працівник не має права
вимагати поновлення його на роботі на новоутвореному підприємстві, якщо він не був переведений туди в установленому порядку.

Едуард ГЛАДКОВ,
юрист
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В
Вагранник (ливарні роботи)
9 Короткий опис професії: Вагранник — робітник ливарного виробництва, який виконує
функції з обслуговування металургійних і доменних печей.
9 Зміст роботи: До основних професійних
функцій вагранників відносяться: розпал металургійної печі (вагранки); керування процесами горіння палива печі (кокс, вугілля, газ, рідке
паливо); подавання потрібного обсягу повітря,
завантаження палива й шихти, випуск розплавленого металу в ливарні форми.
9 Повинен знати: Цей працівник повинен
мати широкі знання щодо застосування модифікаторів і способів модифікування та легування
чавуну; властивостей і марок виплавлюваного
чавуну; впливу хімічного складу палива на способи ведення плавки та якість одержуваного чавуну; способів ведення плавки при безперервному
процесі; фізико-хімічні властивості виплавлюваного чавуну; типи різних марок чавуну та їхній
хімічний склад.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Міцне здоров’я (зокрема, здоровий зір), оперативне мислення та стійкість до впливу високої
температури навколишнього середовища. Вагранник також повинен мати швидку реакцію,
міцний вестибулярний апарат, що забезпечує
правильну координацію рухів. Він повинен зберігати витримку, знаходити правильні рішення
у разі виникнення небезпеки на виробництві.
9 Умови праці: Професія вагранника відноситься до важких і внесена до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці,
зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 січня 2003 р. № 36.
9 Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без
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вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи
за професією вагранника 2 розряду — не менше
одного року.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
вагранника (ливарні роботи) коливається у
межах 4 000 – 4 500 грн на місяць.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 8122. Ця професія у КП
належить до підкласу «Металоплавильники
(вторинна переплавка), ливарники та прокатники», у Національному класифікаторі України
ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності» (далі — КВЕД) — до розділу 24 «Металургійне виробництво».
9 Споріднені професії: «Завалювальник шихти у вагранки та печі».

Вантажник
9 Короткий опис професії: Це професія, в
якій використовується переважно тільки м’язова
фізична сила людини для виконання простих
робочих операцій: навантаження, вивантаження, кантування, перекочування і підйом важких
(великої ваги або розмірів) вантажів. У деяких
випадках також використовуються спеціальні
пристосування для полегшення важкої фізичної
праці та автонавантажувачі.
9 Зміст роботи: Здійснення навантаження
і вивантаження великогабаритного та важкого
вантажу; проведення доставки, установки,
монтажу і демонтажу різної побутової та професійної техніки (обладнання) та інших вантажів; переміщення вантажу у важкодоступному
місці.
9 Повинен знати: Способи переміщення
різних вантажів, вміти застосовувати підручні
засоби при їхньому переміщенні. Професійний вантажник повинен швидко оцінити найоптимальніший алгоритм дій при вантажнорозвантажувальних роботах і забезпечити
максимально безпечне виконування обсягу
робіт.
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9 Професійно важливі особистісні якості:
Міцне здоров’я й відмінна фізична форма, швидка
реакція, просторове уявлення.
9 Умови праці: У побутових, торговельних,
складських та виробничих приміщеннях, на
транспортних терміналах і відкритих майданчиках.
9 Кваліфікаційні вимоги: Офіційне навчання не передбачене (окрім роботи на електронавантажувачах, з тельферами тощо) — здобуття
деяких специфічних навичок ручної праці відбувається на робочому місці.
9 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
9 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
вантажника коливається у межах 3 500 –
4 000 грн на місяць.
9 Кодування: Код КП — 9333, ця професія
належить до підкласу «Вантажники», у КВЕД —
до секції Н «Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність».
9 Споріднені професії: «Механізатор (докер-механізатор) комплексної бригади на
навантажувально-розвантажувальних роботах».

Верстатники
(група професій)
9 Короткий опис професії: Верстатники —
це робітники, які працюють на верстатах у металообробному та деревообробному виробництві, в ремонтних майстернях, ремонтних
цехах різних виробництв. Ця група професій
виникла у зв’язку з необхідністю оперативного виготовлення невеликих партій деталей
різної складності для ремонту верстатів і механізмів. Верстатник широкого профілю оброблює деталі з металу, деревини, полімерів
та інших матеріалів на токарних, фрезерних,
свердлувальних, шліфувальних, відрізних, заточувальних верстатах та іншому подібному
устаткуванні.
9 Зміст роботи: У своїй роботі верстатники
використовують ручні інструменти, механічне
устаткування (верстати) та вимірювальні прилади. Керуючись кресленням деталі, верстатник
разом із відповідальним інженерним працівни-
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ком, визначає послідовність виготовлення цієї
деталі. Також верстатник підбирає необхідні інструменти; технічну документацію і проводить
необхідні розрахунки; вибирає режим оброблення, проводить наладку верстату; встановлює
інструмент і заготівку, проводить обробку деталі;
вивіряє за допомогою оптичних приладів розміри деталі і якість її обробки.
9 Повинен знати: Марки металів (матеріалів,
що надходять для обробки) та їхні властивості.
Також верстатник має вміти читати креслення,
користуватися довідниками, налагоджувати
верстат.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Технічний склад мислення, міцне здоров’я, витривалість, рухливість, хороша координація рухів, швидка реакція.
9 Умови праці: Виробничі приміщення
(цехи), які мають підвищений рівень шуму, запиленості, загазованості. Праця верстатника
кваліфікується як праця середньої важкості.
Увесь процес роботи механізований, тому виконувати таку роботу можуть як чоловіки, так і
жінки.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта (училища), підготовка у центрах
професійно-технічної освіти.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
верстатників коливається у межах 7 500 –
8 000 грн на місяць.
9 Кодування: Професії верстатників відносяться до підкласів 7423 «Налагоджувальники
та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатів», 8141 «Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу», 8211
«Верстатники», 8221 «Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів», 8240
«Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини», у КВЕД —
до секції С «Переробна промисловість».
9 Споріднені професії: «Налагоджувальник
автоматичних ліній і агрегатних верстатів»,
«Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з
програмним керуванням», «Налагоджувальник
шліфувальних верстатів».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

Двоє підлітків діляться своїми мріями:
— Я хочу заробляти по десять тисяч доларів на місяць, як і мій батько.
— Та ти що? Твій батько заробляє десять тисяч доларів в місяць?!!
— Та ні, але він теж про це мріє.

***

А це вже розмовляють дівчатка:
— Як тобі добре — мати на обід дає тобі стільки
грошей! А мою не проведеш — вона подзвонила до
шкільної їдальні й дізналася за скільки можна пообідати.
— Так моя матуся теж регулярно дзвонить і запитує: «Скільки наразі коштує стандартний обід?».
— То як же тобі вдається її постійно дурити?
— Що ти таке кажеш — хіба я можу рідну маму
весь час обманювати?! Лише один раз довелося трохи
схитрувати — вона у мене номер шкільної їдальні запитала, а я їй телефон ресторану дала.

***

Тато збирає маленького сина на прогулянку, а той
дуже повільно взуває сандалики. Для прискорення
процесу батько вирішив допомогти:
— Сергійко, я вдягну, давай ніжку.
Малеча піднімає ногу, але тато, вже тримаючи один
сандалик, вирішив, що ніжка не та й говорить:
— Ні, синку, давай іншу.
Сергійко подає іншу ніжку й батько розуміє, що
перший раз синок був правий та знову йому каже:
— Ой ні, Сергійко, давай таки іншу.
Дитина здивовано озирається на всі боки, розводить руками і говорить:
— Тато, а в мене більше ніжок немає, лише ці дві!

***

Двоє десятирічних хлопчаків витріщаються на наречених, що виходять із РАГСу. Один пропонує:
— А давай-но їх налякаємо — якусь палку кинемо
чи підкрадемось та погавкаємо.
Другий не хоче:
— Зовсім в тебе фантазії немає, Санько, дивись як
треба та без усілякого шуму.
Після чого хлопчик підійшов до новоспеченого
чоловіка та й каже:

— Дуже гарна дружина в тебе — це відмінний вибір, тато!

***

Дзвінок операторові мобільного зв’язку:
— Доброго дня! Пані, допоможіть, будь ласка — до
мене не доходять SMS повідомлення!
Відповідь:
— Не хвилюйтеся, зосередьтеся та уважно прочитайте їх ще раз...

***

Понеділок, як завжди вранці в автобусі штовханина:
— Юначе, ви на наступній зупинці виходите?
— Ні, я через одну.
— Тоді давайте мінятися?
— Тобто Ви хочете, щоб я вийшов на наступній зупинці, а Ви через одну???

***

Зустрічаються два однокласники:
— Як справи?
— Та все по-старому: працюю фінансовим аналітиком, кар’єрного росту немає...
— А я починав на автостоянці, потім великий супермаркет, потім банк, дилінгова компанія, франчайзинговий холдинг, тепер доріс до міжнародної корпорації.
— І як тобі це вдається?
— Знаєш, хороший охоронець усім потрібний!

***

«Ось ще півгодинки і почну працювати… Ну добре,
ще 15 хвилин і візьмуся за роботу… Ну ще тільки в
Інтернеті новини подивлюся й точно візьмуся за справи… А навіщо вже починати — адже скоро додому!».

***

В роботі програміста і шамана є багато спільного:
обидва виконують дивні дії, весь час щось шепочуть
собі під ніс і ніяк не можуть пояснити, як це працює.

Одним рядком

Водій сміттєвоза ні-ні, але щось врешті-решт принесе додому з роботи.
Не залишай на завтра те, що можна було зробити тиждень тому — тепер про це вже можна просто забути.
Із заяви: «Прошу прийняти мене на роботу
з виправним терміном».

Відповідь на головоломку з № 9 – № 10
Солодощі
Кекс
Коржики
Печиво
Торт
Тісто
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Борошно
1 склянка
2,5 склянки
1,5 склянки
2 склянки
4 склянки

Вершкове масло
3/4 пачки
2 ложки
5 ложок
4 ложки
300 г

Цукор
1 склянка
3/4 склянки
0,5 склянки
1,5 склянки
1 ложка

Яйця
9 штук
3 штуки
2 штуки
4 штуки
1 штука
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Травень-2015

Важливі дати червня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 4
(1 і 2 — День міжнародної солідарності трудящих, 9 — День
Перемоги, 31 — Трійця))
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 13
Кількість робочих днів — 18
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (8)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 143 години

Червень-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (28 — День
Конституції України)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 160 годин
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день піде на спад.
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28 — День Конституції України (святковий день);
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«Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність
інформації, наведеної у статтях, несуть
їх автори, а рекламних матеріалів —
рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою
автора. Відтворення матеріалів газети
«Консультант Кадровика» можливе
лише з письмового дозволу редакції.

