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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Як правильно скласти наказ, якщо
працівника, який наразі обіймає посаду інспектора з кадрів, потрібно перевести на посаду економіста, але так, щоб він
виконував і роботу інспектора з кадрів?
Хто повинен внести запис про звільнення до трудової книжки директора,
якщо відділу кадрів немає і в штаті тільки
один керівник?
Як оформити трудову книжку працівникові, який вперше приймається на
роботу, якщо роботодавцем є фізична
особа – підприємець?
До трудової книжки працівника вже внесли запис про звільнення й одразу після
цього помітили, що пропустили запис про
його переведення на вищу посаду —
як вчинити за таких обставин?
На підприємстві працює матір двох дітей до 15 років, одна з них є дитиноюінвалідом — на додаткову відпустку якої
тривалості вона має право та чи можна
таку відпустку поділити на частини за
заявою працівниці?
Директор запропонував «прийняти»
відділ кадрів та сказав підготувати
наказ про переведення, але у штатному
розписі такої посади як керівник відділу
кадрів немає, що робити?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 19 березня 2015 р. № 3787/0/14-15/10

Федерації профспілок України

Про прийняті закони з питань соціально-трудової сфери
Міністерство соціальної політики України розглянуло лист Федерації професійних спілок України від
12.01.2015 р. № 05/01-15/6, що надійшов на адресу Фракції партії «Блок Петра Порошенка» Верховної Ради
України, і в межах компетенції повідомляє.
З метою стабілізації економічної ситуації в Україні Урядом запроваджено заходи щодо економного і
раціонального використання державних коштів. Зокрема, оптимізовано та приведено у відповідність до
фінансових можливостей держави видаткову частину Державного бюджету України.
Через негативний вплив економічної кризи на дохідну частину бюджету, суттєве збільшення соціальних
видатків державного та місцевих бюджетів на сьогодні неможливе.
Прожитковий мінімум на сьогодні встановлюється у Державному бюджеті України виходячи із можливостей бюджету щодо фінансового забезпечення державних соціальних гарантій (мінімальної заробітної
плати, мінімальної пенсії, розміру державної допомоги та інших соціальних виплат), які визначаються на
його основі, та індексу інфляції.
У 2015 році відповідно до Закону України від 28.12.2014 р. № 80-VIII «Про Державний бюджет України
на 2015 рік» передбачається з грудня підвищити рівень соціальних стандартів, зокрема прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії, на 13,1 %.
Що стосується оподаткування пенсій, то враховуючи економічну та фінансову ситуацію в країні, Законом
України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до статті 164 Податкового кодексу України, згідно з
якими суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх
розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня
звітного податкового року, підлягають оподаткуванню у частині такого перевищення.
Крім того, у Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування суми пенсій або довічного грошового утримання, отримуваних з
Пенсійного фонду чи бюджету)» (реєстр. № 2024 від 04.02.2015), внесений народним депутатом України
Гуляєвим В. О. Зазначеним законопроектом пропонується змінити базу для нарахування податку з доходів
фізичних осіб, до якої включено, зокрема, пенсії, якщо їх розмір перевищує чотири розміри мінімальної заробітної плати.
В рамках виконання положень Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII
скликання та Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 09.12.2014 р. № 695 і схваленої Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 р. № 26-VIII,
перед Урядом та Мінсоцполітики, зокрема, визначені основні завдання в частині продовження реформування пенсійної системи.
Протягом 2015 року будуть підготовлені пропозиції щодо поступової уніфікації обчислення спеціальних
пенсій в єдиному законі та запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи для працівників, в
тому числі і тих, які мають право на призначення пенсії на пільгових умовах та за вислугу років.
Передбачаєтеся, що поступове запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи дозволить
звільнити солідарну систему від невластивих для неї виплат.
Щодо санаторно-курортного лікування повідомляємо, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального стра-
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хування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77-VIII (далі — Закон N 17) систему соціального страхування, зокрема новостворений Фонд соціального страхування, звільнено від невластивих виплат
та функцій, у т. ч. придбання путівок на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів цього Фонду.
Слід зазначити, що у жодній європейській країні за рахунок коштів фондів соціального страхування не
здійснюється утримання санаторіїв. Система соціального страхування передбачає надання матеріального
забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Це також визначено Основами законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Водночас, відповідно до статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціальноекономічних відносин, зокрема організації оздоровлення і відпочинку працівників. Колективний договір
може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові
пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників
тощо.
Що стосується соціального захисту працюючих у разі нещасного випадку на виробництві, то Законом
№ 77 також удосконалено підходи до визначення розмірів страхових виплат та допомог, у т. ч. розміру
одноразової страхової виплати. Практика зарубіжних країн свідчить, що потерпілим на виробництві, як
правило, виплачується або одноразова допомога, або щомісячні страхові виплати. В Україні виплачувались
одночасно дві страхові виплати потерпілим на виробництві, при цьому при встановленні МСЕК ступеня
втрати працездатності існувала значна кількість зловживань, яка буде припинена у зв’язку з прийняттям
Закону № 77.
Пунктом 11 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 77 до стабілізації фінансово-економічного
становища держави перерахунок сум щомісячних страхових виплат, який проводиться з 1 березня наступного року у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері статистики. Зазначене обумовлено відсутністю фінансової можливості здійснення такого перерахунку у 2015 році. Відновлення такого перерахунку буде здійснено законом.
Стабілізація економічної та політичної ситуації в країні, відбудова всієї української економіки забезпечать
підвищення рівня соціальних стандартів, заробітної плати, пенсій, допомог та інших соціальних виплат.

Перший заступник Міністра

У цьому Роз’ясненні Держпраці повідомляє, що за відсутності в Указі Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14 січня 2015 р. № 15 умов,
передбачених ч. 2 ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у разі призову працівника на строкову військову службу трудовий договір розривається на підставі п. 3 ст. 36 КЗпП України.
Водночас зазначається, що в разі звільнення працівника з роботи у зв’язку
із призовом або вступом працівника на військову службу, направлення на
альтернативну (невійськову) службу в період до 20.06.2007 р. виплачувалася
вихідна допомога в розмірі двох середньомісячних заробітних плат, у період
із 20.06.2007 р. до 28.12.2007 р. — не виплачувалася, у період із 28.12.2007 р.
до 22.05.2008 р. — у розмірі двох мінімальних заробітних плат, починаючи із
22.05.2008 р. виплата вихідної допомоги не передбачена. Однак така виплата
вихідної допомоги може бути встановлена колективним договором. У такому
випадку вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат або
іншому розмірі, установленому колективним договором, виплачується в
обов’язковому порядку.
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Державної інспекції України з
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ТРУДОВИЙ КОДЕКС ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Звільнення за ініціативою працівника:
принципи Трудового кодексу
Як за чинним, так і за перспективним законодавством працівник має право в будьякий час розірвати трудовий договір, а роботодавець зобов’язаний у встановленому порядку його звільнити. Однак і така підстава для звільнення як власне бажання
працівника, а також оформлення відповідної документації, передбачає дотримання
низки вимог, головною з яких є попередження роботодавця про звільнення за два
тижня. Водночас, положення проекту Трудового кодексу (далі — ТК) містять ряд
новацій, непритаманних чинному законодавству. Отож, наразі з’ясуємо, як відбувається розірвання трудового договору за ініціативою працівника за правилами ТК,
а також порівняємо цю процедуру з поки що чинним Кодексом законів про працю
України.

Строк попередження роботодавця
Відповідно до ч. 1 ст. 38 КЗпП працівник вправі розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. Щодо строкового
трудового договору, то згідно зі ст. 39 КЗпП його
може бути розірвано лише у разі:
— хвороби або інвалідності працівника, які
перешкоджають виконанню роботи за договором (наявність хвороби чи інвалідності, а також
той факт, що вони дійсно перешкоджають виконанню роботи, мають бути підтверджені медичним висновком);
— порушення роботодавцем законодавства про
працю, колективного або трудового договору;
— у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП
(тобто наявності для звільнення поважних причин, які ми розглянемо надалі).
Це означає, що працівник, який виявив бажання достроково розірвати трудовий договір із
власної ініціативи, не має права на двотижневе
письмове попередження роботодавця і не може
залишити роботу після закінчення двотижневого строку. Працівник вважається звільненим
лише тоді, коли роботодавець видасть відповідний наказ. Якщо роботодавець не видає наказ і
не бажає звільняти працівника з роботи, останній може звернутися з вимогою про дострокове
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припинення трудового договору в орган, який
займається розглядом трудових спорів. Це єдиний випадок у КЗпП, коли такий орган може
розглянути спір про припинення трудового договору.
У ч. 1 ст. 84 ТК також міститься вимога про
двотижневий строк попередження роботодавця
у разі звільнення працівника за власним бажанням, проте зверніть увагу, що на відміну від
КЗпП, ТК не ставить право працівника розірвати трудовий договір з власної ініціативи в
залежність від строкового (бестрокового) характеру трудових відносин. А це означає, що
всі умови для звільнення за власним бажанням
мають виконуватися і в разі, якщо з працівником було укладено договір на визначений строк,
що, безумовно, розширює права таких працівників порівняно з чинним законодавством.
Зверніть увагу, що вищезазначений двотижневий строк обчислюється не з дати, вказаної у
самій заяві, а з дати фактичного попередження
роботодавця — тобто з часу, коли ця заява опиниться у самого роботодавця чи посадової особи, яка є його уповноваженим представником
(керівника підприємства, його заступника, безпосереднього начальника працівника тощо). З
чинним законодавством підтвердженням того,
що попередження було здійснено, та дати, з якої
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обчислюється двотижневий строк попередження, як правило, є факт накладення на заяві працівника про звільнення резолюції відповідною
посадовою особою із зазначенням дати. Якщо ж
працівник подає заяву про звільнення за власним бажанням безпосередньо до відділу кадрів
підприємства, датою, з якої розпочинається відлік строку попередження, є дата прийняття
такої заяви відповідним працівником відділу
кадрів. А згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 84 ТК заява працівника про звільнення за власним бажанням
підлягає обов’язковій реєстрації, а тому початок
перебігу строку попередження визначається залежно від дати реєстрації такої заяви (реєстрацію мають здійснити одразу після подання такої
заяви, а тому день подання і реєстрації співпадатимуть).
STOP

ЗАБОРОНЕНО: Відмовляти у прийнятті
заяви про розірвання трудового договору через
відсутність погодження її з будь-якими посадовими особами (ч. 2 ст. 84 КЗпП).
Утім, пам’ятайте, що двотижневий строк попередження працівником роботодавця про
звільнення за власним бажанням обчислюється з дня, наступного за днем подачі відповідної заяви. Так, якщо працівник подав заяву про звільнення, яка була з 12 травня, то
строк попередження настає з 13 травня і закінчується 26 травня. У випадку, коли закінчення
строку попередження припадає на неробочий
день, то останнім днем строку вважається перший після нього робочий день.
Також можливим варіантом попередження про
звільнення є надсилання працівником відповідної
заяви рекомендованим поштовим відправленням
з повідомленням про вручення — за таких обставин датою, з якої буде вестися відлік строку попередження, буде дата вручення, що вказується у
повідомленні про вручення. Натомість у ч. 3
ст. 84 ТК вказано, що у разі надсилання заяви
про розірвання трудового договору поштою,
днем її подання вважається день відправлення
її працівником (тобто таким чином строк попе-
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редження буде трохи меншим, аніж за чинним
законодавством, оскільки не будуть втрачатися
один-два дні на пересилання заяви).
Протягом двотижневого строку попередження трудовий договір зберігає свою силу для обох
сторін. Незважаючи на те, що передбачений
строк попередження про розірвання трудового
договору необхідний насамперед самому роботодавцеві для того, щоб підшукати на це місце
іншу людину, він не має права звільнити працівника раніше вказаного у заяві строку (якщо
тільки сам працівник про це не просить). Так
само і працівник до закінчення двотижневого
строку попередження не має права (без згоди на
це роботодавця) самовільно залишити роботу —
інакше роботодавець буде вправі розірвати трудовий договір з власної ініціативи за п. 4 ч. 1
ст. 40 КЗпП (прогул без поважних причин). До
речі, інші порушення трудової дисципліни з боку
працівника протягом двотижневого строку попередження також можуть стати підставою для
розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Як вже було зазначено, після спливу двотижневого строку попередження про звільнення
за власним бажанням працівник має право
припинити роботу — незалежно від того, чи
видав роботодавець наказ про його звільнення. Між тим якщо така затримка роботодавцем
видання наказу, а, відповідно, й видачі належно
оформленої трудової книжки, призвела до вимушеного прогулу, то працівник протягом усього цього часу вважається таким, що перебуває у
трудових відносинах з даним роботодавцем.
Також зверніть увагу на те, що згідно з абз. 2
ч. 1 ст. 84 ТК, працівник має право до закінчення строку випробування розірвати трудовий договір за власною ініціативою шляхом
подання письмової заяви про це за три дні до
визначеного ним дня звільнення. Натомість у
КЗпП не має будь яких особливостей для звільнення працівника під час випробувального
строку.

Відкликання заяви
Працівник має право відкликати заяву про
звільнення до закінчення двотижневого строку,
7
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зафіксувавши факт подання такої заяви роботодавцю. Але чинне законодавство не встановлює обов’язкової письмової форми відкликання заяви про звільнення, тому сьогодні
працівник може заявити про відкликання своєї
заяви і в усній формі (за таких обставин доказом
відкликання заяви про звільнення можуть бути,
наприклад, показання свідків).
Натомість у ч. 4 ст. 84 ТК прямо зазначено,
що працівник незалежно від згоди роботодавця може відкликати раніше подану роботодавцеві заяву про розірвання трудового договору,
але винятково шляхом подання відповідної заяви протягом строку попередження про звільнення. При цьому роботодавець вправі відмовити у задоволенні такої заяви, лише якщо на місце
працівника запрошено іншу особу, якій неможливо відмовити в укладенні трудового договору
відповідно до вимог законодавства.
У ч. 2 ст. 38 КЗпП міститься положення, згідно
з яким якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив
роботи і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не вправі звільнити
його за поданою раніше заявою (крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не
може бути відмовлено в укладенні трудового договору). Тобто, навіть коли відповідно до наказу
роботодавця про звільнення працівника в останній день його роботи з ним був проведений розрахунок і видана належним чином трудова

книжка, але наступного дня працівник знову
вийшов на роботу і наполягає на скасуванні наказу про звільнення, роботодавець повинен скасувати цей наказ та анулювати належним чином
запис про звільнення в трудовій книжці, оскільки працівник фактично не залишив роботи.
Але у ТК аналогічної норми немає — отож,
будьте уважні на майбутнє, якщо після набрання чинності ТК працівник, який подавав заяву
про звільнення, її не відкличе шляхом подання
відповідної заяви протягом двотижневого строку попередження, то роботодавець, на відміну
від чинного законодавства, може звільнити його
за поданою заявою про звільнення (при цьому
байдуже, чи було на місце такого працівника запрошено іншого, чи ні).
Також у ч. 5 ст. 84 ТК зазначено, що якщо сторони не домовилися про інше, трудові відносини припиняються через два тижні після подання
працівником заяви про розірвання трудового
договору (це положення знімає питання щодо
можливості звільнення за власним бажанням
раніше двотижневого строку).

У разі наявності поважних причин

За наявності поважних причин для розірвання трудового договору працівник має право на
власний розсуд визначити день звільнення з роботи (ч. 1 ст. 38 КЗпП, ч. 1 ст. 85 ТК). Проте перелік таких «поважних причин» у ТК дещо відрізняється від чинного законодавства (див.
Таблицю).
Таблиця
Порівняння поважних причин, що дають працівнику право на звільнення за власним бажанням

ч. 1 ст. 38 КЗпП
Переїзд на нове місце проживання
Переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу
місцевість
Вступ до навчального закладу
Неможливість проживання у цій місцевості, підтверджена
медичним висновком
Вагітність
Догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або
дитиною-інвалідом
Догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного
висновку або інвалідом I групи
Вихід на пенсію
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ч. 2 ст. 85 ТК
—
Переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу
місцевість
Вступ до навчального закладу
Неможливість продовжувати роботу за станом здоров’я
або неможливість проживання в цій місцевості за станом
здоров’я
Вагітність
Необхідність догляду за дитиною
Необхідність догляду за хворим членом сім’ї чи інвалідом
I групи
Отримання права на пенсію
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Таблиця. Закінчення
Прийняття на роботу за конкурсом
—
—
Невиконання роботодавцем законодавства про працю,
умов колективного чи трудового договору
Інші поважні причини

У ч. 3 ст. 85 ТК прямо передбачено, що працівник зобов’язаний додати до заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою з
визначенням дня звільнення документи, що підтверджують наявність поважних причин, крім
випадків, причиною звільнення є порушення
роботодавцем трудового законодавства, угод,
колективного або трудового договору, а також
якщо роботодавцеві відомі обставини, що стали
причиною розірвання трудового договору за
власною ініціативою працівника.

Обов’язки роботодавця
Окрім загальних зобов’язань роботодавця у
разі звільнення працівника (з будь-яких підстав)
на кшталт проведення в день звільнення остаточного розрахунку та видачі трудової книжки
(за ТК — ще й рекомендаційної характеристики
на вимогу працівника), у випадку звільнення
працівника за власним бажанням встановлено
ще деякі обов’язки роботодавця, спрямовані на
убезпечення випадків, аби роботодавець будьяким чином «затягував» дату звільнення працівника, посилаючись на певні обставини.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 84 ТК роботодавець
зобов’язаний внести зміни до графіка виходу
працівників на роботу, щоб робочий час працівника в останній день роботи (день звільнення) закінчувався не пізніше закінчення
робочого часу працівників, які проводять розрахунки з працівниками та ведуть трудові
книжки працівників, або в інший спосіб забезпечити внесення запису про звільнення до
трудової книжки та видачу працівникові,
який звільняється, розрахунку із заробітної
плати в останній день його роботи.
Також роботодавець зобов’язаний організувати приймання матеріальних цінностей від пра-
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Оголошення переможцем у конкурсі на заміщення посади
Обрання на посаду в результаті виборів у випадках,
передбачених законом
Призначення на посаду
Порушення роботодавцем трудового законодавства, угод,
колективного або трудового договору
Інші поважні причини

цівника, який подав заяву про розірвання трудового договору, з таким розрахунком, щоб воно
було закінчено до встановленого строку припинення трудових відносин (ч. 6 ст. 84 ТК). У разі
якщо у строк, встановлений для приймання матеріальних цінностей, воно не було закінчено,
за письмовою згодою працівника дата його
звільнення може бути перенесена на час, необхідний для закінчення передачі матеріальних
цінностей. За відсутності такої згоди дата звільнення не може бути змінена, матеріальні цінності, які не були передані працівником до моменту звільнення, приймаються комісією у
складі не менше трьох осіб, які призначаються
роботодавцем. Стягнення вартості незданих матеріальних цінностей здійснюється в порядку,
передбаченому цивільним законодавством.
У ТК прямо передбачено навіть випадки проведення службового розслідування або відкриття дисциплінарного провадження щодо працівника — згідно з ч. 7 ст. 84 ТК й такі обставини не
можуть бути підставою для зміни дати звільнення, якщо тільки працівник і роботодавець не домовляться про інше.
Наприкінці зазначимо, що вперше у трудовому законодавстві з’являється норма про неприпустимість дій, спрямованих на припинення
трудових відносин за власною ініціативою працівника проти його волі (ст. 86 ТК): встановлюється заборона примушувати працівника до
звільнення шляхом застосування насильства,
погроз, введення в оману або в інший спосіб.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист,
головний редактор газети
«Консультант Кадровика»
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Положення про робочий час
Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП) не тільки не дає нормативноправової підстави для визначення складу робочого часу, а й не встановлює, чия ж
це компетенція — регулювати робочий час. У таких умовах склад робочого часу
можна визначити в локальному нормативному акті — Положенні про робочий час
(звісно, з урахуванням правил чинних нормативно-правових актів). Якщо на підприємстві є таке Положення, то під час укладання трудового договору з працівником (у письмовій формі), достатньо буде зробити посилання у договорі, що робочий час працівника відповідає загальному Положенню про робочий час.

Загальні положення
Згідно з практикою, що формувалася протягом десятків років, до складу робочого часу
включається час, який витрачається на виконання виробничих операцій, у тому числі й час для
внутрішньозмінного відпочинку та особистих
потреб (не плутайте його з часом для відпочинку
та харчування (тобто обідньою перервою), який
до складу робочого часу не включається). Час
для внутрішньозмінного відпочинку та особистих потреб, зазвичай в нормативних актах, присвячених робочому часу, не згадується частіше
про нього говориться у документах, які стосуються нормування праці. Цей час при відрядній формі оплати праці закладається в норми
виробітку (норми часу), які знижуються (збільшуються) з урахуванням того, що протягом робочого дня (зміни) працівник не працює безперервно, а має право на виділення йому часу для
внутрішньозмінного відпочинку та особистих
потреб.
Відповідно до ст. 168 КЗпП до складу робочого часу включається також час перерв для обігрівання. Такі перерви надаються працівникам, які
працюють у холодний період року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях. Конкретним нормативним актом
щодо цього є Правила про роботу на відкритому
повітрі в холодну пору року, затверджені Народним комісаріатом праці СРСР 11 грудня 1929 р.
(нагадаємо, що згідно з постановою Верховної
Ради України «Про порядок тимчасової дії на те-
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риторії України окремих актів законодавства
Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII на
території України застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані
законодавством України, за умови, що вони не
суперечать Конституції і законам України). Як
зазначено у п. 2 згаданих Правил, температура і
сила вітру, при яких застосовуються перерви для
обігрівання, щодо кожного кліматичного району визначаються виконкомами місцевих рад.
Але на практиці виконавчі органи сільських, селищних, міських рад вже давно забули про ці
свої обов’язки. Тому питання застосування перерв для обігрівання, їх кількості протягом робочого дня (зміни) та тривалості підприємства
змушені вирішувати у своїх локальних внутрішніх документах — Положенні про робочий час,
Правилах внутрішнього трудового розпорядку
або колективному договорі. Це відповідає змісту
колективного договору, як він визначається у
ст. 13 КЗпП і ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р.
№ 3356-XII (далі — Закон № 3356).
Підготовчо-заключний час і час обслуговування робочого місця (час на одержання наряду,
матеріалів, інструментів, товарів, ознайомлення з документацією, час підготовки та прибирання робочого місця, здачі готової продукції
тощо) також входить у рахунок робочого часу.
Водночас, не входить до складу робочого часу
час проїзду від місця проживання і назад (хоча б
і на транспорті підприємства), час на дорогу від
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прохідної до робочого місця, на перевдягання
перед початком і після закінчення робочого дня
(зміни), на реєстрацію приходу на роботу та закінчення роботи.
Чинне законодавство не передбачає спеціальної перерви для сну працівника протягом робочої зміни, у тому числі й протягом зміни, яка
припадає на нічний час (з 22:00 до 06:00). Разом з тим, згідно зі ст. 66 КЗпП, працівникам
надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається до робочого часу і є часом
відпочинку. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. Час початку і
закінчення перерви встановлюється правилами
внутрішнього трудового розпорядку. Працівники використовують час перерви на свій розсуд,
у тому числі й для сну.
Як виняток із загального правила, законом
передбачено, що перерва для відпочинку та харчування може і не надаватися — але тільки на
тих роботах, де за умовами виробництва перерву встановити неможливо. У цьому разі роботодавець зобов’язаний забезпечити працівникові можливість приймання їжі у робочий час.
Перелік таких робіт, а також порядок і місце
приймання їжі встановлюються роботодавцем
за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства.
У такій ситуації час, що використовується
працівником для приймання їжі, не є перервою,
тобто часом відпочинку за змістом глави V КЗпП.
Відповідно, працівник не може використовувати цей час на свій розсуд, він не звільняється від
виконання своїх трудових обов’язків. Час, витрачений працівником на харчування за місцем
роботи у зв’язку з неможливістю надання перерви, є робочим і підлягає оплаті.
Під час визначення у колективних договорах
складу робочого часу варто враховувати нормативні акти СРСР з цього питання, які частково
зберігають свою чинність в Україні (у частині,
що не суперечить законодавству України). Мова
йде про врахування їхнього змісту не лише на
тих підприємствах, на які дія цих актів поши-
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рюється, але і про врахування їх у порядку застосування правових норм за аналогією.

Галузеві норми
Слід зважати на те, що галузеві нормативні
акти про робочий час питання про склад робочого часу вирішують не завжди однаково.
Так, в абз. 1 п. 12 Положення про робочий час
і час відпочинку працівників залізничного транспорту та метрополітенів (додаток до постанови
Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від
3 листопада 1960 р. № 1249/28) початком роботи визначено момент явки працівника на його
постійне місце роботи.
Інакше вирішується питання про момент початку робочого часу в Положенні про робочий
час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 7 червня
2010 р. № 340. Наведемо елементи робочого
часу водіїв автомобілів, як вони названі в п. 2.1.
зазначеного Положення:
1) змінний період керування (сумарна тривалість періодів керування за робочий день чи
зміну);
2) підготовчо-заключний період (час для виконання робіт перед виїздом на маршрут (у рейс)
та після повернення);
3) час простоїв не з вини водія;
4) час простоїв (у пунктах навантаження та
розвантаження вантажів, у місцях посадки та
висадки пасажирів);
5) час проведення медичних оглядів водія перед виїздом на маршрут (у рейс) та після повернення;
6) час проведення робіт з усунення технічних
несправностей транспортного засобу на маршруті (у рейсі);
7) час охорони транспортного засобу з вантажем або без нього під час стоянки на кінцевих та
проміжних пунктах при здійсненні міжміських
перевезень у разі, якщо такі обов’язки передбачені трудовим договором, укладеним з водієм;
8) половина часу, передбаченого завданням
на рейс міжміського сполучення, при роботі
двох водіїв на транспортному засобі, обладнаному спальним місцем;
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9) інший час, передбачений законодавством
України.
Детально регламентується склад робочого
часу членів екіпажів повітряних суден (розділ 5
Правил визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 2 квітня 2002 р. № 219).
Зокрема, до складу робочого часу включається
також і час перебування в резерві (це визначений період часу, упродовж якого екіпаж повітряного судна має виконати політ на перший виклик), і часу естафети (час, протягом якого
екіпаж перебуває за межами базового аеропорту (у місці тимчасового проживання), чекаючи продовження польоту).
А у робочий час педагогічних працівників зараховуються короткі перерви між уроками, заняттями, лекціями (п. 64 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти
України від 15 квітня 1993 р. № 102).

Для офісних працівників
Щодо працівників вітчизняних офісів, то більшість з них вважає вагомою перевагою умов
праці можливість встановлення для них гнучкого графіка роботи. Офісні працівники бачать у
такому графіку переваги як для себе особисто,
так і для бізнесу. Але таку можливість, як гнучкий графік роботи, пропонують далеко не всі
підприємства своїм офісним працівникам, хоча
він таки є доволі популярним на практиці.
За останні роки існування СРСР у законодавстві про працю з’явилися нормативні акти, які
регулюють порядок застосування гнучкого графіка роботи (в деяких нормативних актах використовується не зовсім вдалий термін —
«гнучкий робочий час»). Так, Положення про
порядок і умови застосування змінного (гнучкого) графіка роботи для жінок, які мають дітей,
міститься в додатку до постанови Держкомпраці
СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 6 червня 1984 р.
№ 170/10-101 (далі — Положення № 170). Надалі було визнано можливим дозволити встановлювати змінний (гнучкий) графік роботи й
іншим категоріям працівників, про що йде мова
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у Рекомендаціях щодо застосування режимів
гнучкого робочого часу на підприємствах, в
установах і організаціях галузей народного господарства, які є додатком до постанови Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 30 травня 1985 р. № 162/12-55 (далі — Рекомендації
№ 162).
Зважаючи на те, що в Україні не приймалися
нормативно-правові акти щодо гнучкого режиму роботи, то Положення № 170 зберегло чинність і в незалежній Україні. Щодо Рекомендацій
№ 162, то вони не є нормативним актом, однак
містять методичні матеріали, використання
яких є доцільним. У КЗпП ж саме по собі можливість використання гнучкого графіка роботи
прямо не передбачено, однак, його застосування і не суперечить нормам, які регулюють режим робочого часу. Водночас, і Положення № 170,
і Рекомендації № 162 передбачають суміщення
гнучкого графіка роботи з режимом підсумованого обліку робочого часу, застосування якого
згідно зі ст. 61 КЗпП допускається лише за певних обставин, то й використовувати можливість
встановлення гнучкого графіка роботи, поєднуючи його з підсумованим обліком робочого
часу можна тільки у випадках, які підпадають
під формулювання ст. 61 КЗпП (на безперервно
діючих підприємствах, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на
деяких видах робіт, де за умовами виробництва
(роботи) не може бути додержана встановлена
для даної категорії працівників щоденна або
щотижнева тривалість робочого часу). Разом з
тим зрозуміло, що робота офісних працівників
не належить до вказаних випадків, а тому щодо
них гнучкий графік роботи можна застосовувати, але без елементів режиму підсумованого обліку робочого часу (тобто з дотриманням норми тривалості робочого дня чи робочого
тижня).
Від редакції.
Зверніть увагу, що окрім згаданих Положення
№ 170 та Рекомендацій № 162, прийнятих ще за часів
СРСР, наразі в України існують Методичні рекомендації
щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної по-
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літики України від 4 жовтня 2006 р. № 359 (далі — Методичні рекомендації № 359). Згідно з п. 1.2. Методичних
рекомендацій № 359 гнучкий режим робочого часу (тобто гнучкий графік роботи) — це така форма організації
праці, за якою для деяких категорій працівників, для працівників окремих підприємств або їх структурних підрозділів, встановлюється режим праці з саморегулюванням
часу початку, закінчення та тривалості робочого часу
впродовж робочого дня. Відповідно до п. 1.3. Методичних рекомендацій гнучкий режим робочого часу дійсно у
більшості випадків таки передбачає підсумований облік
робочого часу, але, водночас, застосування підсумованого робочого часу не є обов’язковою умовою для встановлення гнучкого графіка роботи, тому може використовуватися й у випадках збереження тривалості робочого дня
(тобто для, наприклад, офісних працівників у Положенні
про робочий час може бути встановлено гнучкий графік
роботи з поденним обліком робочого часу — за таких
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умов усі працівники зобов’язані додержуватися встановленої Правилами внутрішнього трудового розпорядку
тривалості робочого дня, але початок, закінчення та тривалість перерви на обід може у кожного з них бути різною).
Гнучкий графік роботи може застосовуватися
за погодженням між роботодавцем і виборним
органом первинної профспілкової організації
(що стосується жінок, які мають дітей, —
це передбачено Положенням № 170). Для інших
працівників це може бути передбачено у локальних актах підприємства — або у Положенні
про робочий час (Зразок 1), або у Правилах внутрішнього трудового розпорядку, затверджених
відповідно до ст. 142 КЗпП трудовими колективами, або у колективному договорі (ст. 7 Закону
№ 3356).
Зразок 1

Положення про робочий час
1. Загальні положення
1.1. Правила про робочий час працівників (далі — Правила) офісу Товариства з обмеженою відповідальністю «Країна» (далі — офіс) — це локальний нормативний акт, що регламентується Кодексом законів про працю України та іншими нормативними актами про режим роботи і час відпочинку.
1.2. Працівники знайомляться з цими Правилами до підписання трудового договору.
1.3. Дія Правил поширюється на всіх працівників офісу з обов’язковим їх дотриманням.
2. Робочий час і його використання
2.1. Кожний працівник офісу зобов’язаний бути на своєму робочому місці у час, визначений Правилами як час обов’язкової присутності на робочому місці.
2.2. Працівникам вставлено гнучкий режим робочого часу за таким графіком:
Час
Час
початку закінчення
роботи
роботи
Понеділок
10:00
19:00
Вівторок
12:00
21:00
Середа
12:00
21:00
Четвер
12:00
21:00
П’ятниця
10:00
19:00
Обліковий період — тиждень
День
тижня

Час обов’язкової присутності
на робочому місці

Час обідньої
перерви

13:00 – 14:00, 17:00 – 19:00
13:00 – 14:00, 17:00 – 19:00
13:00 – 14:00, 17:00 – 19:00
13:00 – 14:00, 17:00 – 19:00
13:00 – 14:00, 17:00 – 19:00

14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00

2.3. Працівники, яким з об’єктивних причин необхідно встановити індивідуальний графік
початку робочого дня або режим роботи, зобов’язані подати особисту заяву з візою їх безпосереднього керівника, з обґрунтуванням необхідності зміни початку і закінчення робочого дня.
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Зразок 1. Продовження
2.4. Вихідними днями для працівників офісу є субота та неділя.
2.5. Тривалість робочого тижня становить 40 годин, при п’ятиденному робочому тижні.
2.6. Час початок роботи означає, що в зазначений час працівник приступає до виконання
своїх трудових обов’язків на своєму робочому місці.
2.7. Обідня перерва встановлюється тривалістю одна година, яку працівники можуть використовувати в будь-який час, окрім часу обов’язкового перебування на робочому місці, у
разі узгодження з їх безпосереднім керівником.
2.8. Час закінчення роботи означає, що у зазначений час працівник приступає до процедури завершення робочого процесу, наведення порядку в робочих зонах, вимикання
оргтехніки, світла та іншого устаткування, увімкнення сигналізації, закриття офісу.
2.9. Тривалість робочого дня, який безпосередньо передує святковому і неробочому дню,
зменшується на одну годину.
Святковими днями є:
1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
9 травня — День Перемоги;
28 червня — День Конституції України;
24 серпня — День Незалежності України;
14 жовтня — День захисника України.
Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
7 січня — Різдво Христове;
один день (неділя) — Пасха (Великдень);
один день (неділя) — Трійця.
У разі, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день
переноситься на наступний після святкового або неробочого.
2.10. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових випадках:
1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу
життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;
3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання
яких залежить у подальшому нормальна робота офісу.
3. Відсутність або запізнення на роботу
3.1. Якщо з якої-небудь причини працівник не зможе своєчасно приступити до роботи
або взагалі з’явитися на робочому місці, він повинен зателефонувати безпосередньому керівникові та попередити його про запізнення. У разі захворювання працівник зобов’язаний
сповістити про це свого безпосереднього керівника і під час виходу на роботу надати листок
непрацездатності.
4. Час відпочинку
4.1. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.
При цьому святкові та неробочі дні, що припадають на період відпустки, у число календарних днів відпустки не включаються.
4.2. Черговість надання відпусток визначається щорічно відповідно до графіка відпусток,
який складається начальником відділу кадрів (за погодженням з керівниками відділів та
врахуванням інтересів працівників) та затверджується директором Товариства з обмеженою
відповідальністю «Країна».
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Зразок 1. Закінчення
4.3. Право працівника на відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після
закінчення шести місяців безперервної роботи в офісі. У разі надання працівникові відпустки до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи її тривалість визначається
пропорційно до відпрацьованого часу. Відпустка за другий і наступні роки роботи може надаватися в будь-який час робочого року відповідно до черговості надання щорічних оплачуваних відпусток.
4.4. Не пізніше 1 грудня кожного року працівники повинні письмово повідомити про свої
побажання щодо відпустки на наступний рік свого безпосереднього керівника та начальника
відділу кадрів, вказавши дату початку та тривалість відпустки або його частин. Надані після
1 грудня побажання працівників не враховуються.
4.5. За угодою між працівником і роботодавцем щорічна відпустка може бути розділена
на частини, за умови, що хоча б одна з частин цієї відпустки становить не менше 14 календарних днів.
4.6. Не пізніше, ніж за два тижні до початку запланованої відпустки, працівник
зобов’язаний написати заяву про надання відпустки, завізувати її у безпосереднього керівника й передати до відділу кадрів.
4.7. Якщо працівник з якої-небудь причини не може використати відпустку у визначені
графіком відпусток дні, він може звернутися до свого безпосереднього керівника з проханням про перенесення часу відпустки.
4.8. У разі тимчасової непрацездатності працівника в період перебування у щорічній відпустці, термін відпустки автоматично подовжується на число календарних днів непрацездатності. У цьому разі працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про причини затримки
його виходу з відпустки.
4.9. У разі виробничої необхідності роботодавець може за згодою працівника відкликати
його з відпустки. Відкликання працівника оформляється наказом. Одночасно, за бажанням
працівника, визначається час, коли йому буде надана невикористана частина відпустки, з
внесенням до графіка відпусток відповідних змін.
4.10. У разі звільнення працівника грошова компенсація за невикористану відпустку буде
виплачена під час остаточного розрахунку.
4.11. Відпустки жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, а також додаткова відпустка
без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
надаються відповідно до чинного законодавства.
4.12. За сімейними обставинами та з інших поважних причин, за згодою безпосереднього керівника, працівнику може бути надана відпустка без збереження заробітної плати,
тривалість якого визначається за угодою між працівником і роботодавцем, але не більше 15
календарних днів на рік.
4.13. Працівникові надається право на відпустку без збереження заробітної плати до 10
календарних днів у разі:
— одруження;
— народження дитини у дружини працівника;
— смерті близьких родичів працівника (батька, матері, дітей, чоловіка).
4. 14. У всіх інших випадках, пов’язаних з відпустками співробітників офісу і не передбачених цими Правилами, роботодавець і працівники офісу керуються нормами Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР.

Працівникам суб’єктивне право на встановлення режиму гнучкого графіка роботи законодавством не надається (це стосується і жінок,
які мають дітей). Інакше кажучи, без згоди роботодавця гнучкий графік роботи не може бути
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запроваджений. Також, як вже було зазначено,
введення такого графіка повинно бути погоджене з виборним органом первинної профспілкової організації. Ініціатива у запровадженні гнучкого графіка роботи може виходити не лише від
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роботодавця, а й від виборного органу первинної профспілкової організації або від найманих
працівників. Якщо ж працівник не згоден працювати в умовах гнучкого графіка роботи, він
просто буде додержуватись твердого графіку роботи, який діяв раніше. З урахуванням цього
варто визнати такою, що не має правової підстави, вимогу, яка міститься в Рекомендаціях
№ 162, про те, щоб працівники були попереджені про переведення на режим гнучкого графіка роботи не пізніше як за місяць.
У Положенні № 170 та Рекомендаціях № 162
також міститься вимога щодо врахування думки
трудового колективу структурного підрозділу,
для працівників (працівника) якого встановлюється режим змінного (гнучкого) графіка роботи. Це, мабуть, доцільно, але підстави для визнання цієї вимоги нормою права КЗпП не дає.
Основну частину робочого часу в разі встановлення режиму гнучкого графіка робочого
часу складає фіксований час — тобто, час
обов’язкової присутності працівників, які
працюють за режимом гнучкого графіка роботи, на роботі. Фіксований робочий час за
своєю тривалістю повинен складати основну
частину робочого часу. Це не є вимогою закону,
а обумовлено необхідністю здійснення відповідних виробничих контактів і контролю за працівниками, які працюють за таким графіком.
Друга частина робочого часу в разі застосування режиму гнучкого графіка роботи —
це гнучкий час, визначений працівником на
свій розсуд. Оскільки режим гнучкого графіка
може застосовуватися в двох варіантах (з використанням елементів режиму підсумованого
обліку робочого часу або без такого використання), гнучкий робочий час повинен бути відпрацьований працівником таким чином, щоб
у цілому була дотримана тривалість роботи,
встановлена, наприклад, Положенням про робочий час чи графіком змінності в розрахунку на
день (якщо не використовуються елементи підсумованого обліку робочого часу) або тривалість робочого часу, встановлена на обліковий
період (при застосуванні одночасно з режимом
гнучкого графіка роботи підсумованого обліку
робочого часу).
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Гнучкий графік роботи може запроваджуватися на певний період або без обмеження строком. Останній варіант здається менш прийнятним, оскільки зворотний перехід до звичайного
режиму роботи від режиму гнучкого графіка роботи за відсутності згоди працівника ускладнюється положеннями ч. 3 ст. 32 КЗпП, яка допускає зміну режиму роботи, як і будь-яких
інших істотних умов праці, тільки у разі змін в
організації виробництва та праці з дотриманням встановленого порядку. Як зміни в організації виробництва і праці при цьому повинне
бути кваліфіковане саме рішення роботодавця
про скасування режиму гнучкого робочого часу,
погоджене з виборним органом первинної профспілкової організації, або рішення трудового колективу про внесення змін до Правил внутрішнього трудового розпорядку та скасування
гнучкого графіка роботи. Скасування гнучкого
графіка роботи передбачає попередження працівників за два місяці.
Скасування режиму гнучкого графіка роботи
(повністю або на певний період) як санкція за
порушення умов роботи за таким графіком передбачене лише Положенням № 170 щодо жінок, які мають дітей. Для інших категорій працівників підстави для скасування режиму
гнучкого графіка роботи повинні встановлюватися локальними нормативними актами. Якщо
ж підстави для скасування такого режиму не
встановлені, порушення умов роботи за гнучким графіком роботи не дозволить перевести
працівника на звичайний режим роботи без дотримання правил ч. 3 ст. 32 КЗпП щодо попередження про це не менш як за два місяці.
Від редакції.
Якщо на підприємстві немає необхідності щодо
встановлення для певної категорії працівників гнучкого
графіка роботи чи робочого часу з деякими особливостями, відмінними від загального, законодавчо врегульованого складу робочого часу, то, можливо, у прийнятті Положення про робочий час і немає особливого сенсу —
за таких обставин буде достатнім включити потрібні
норми до відповідного розділу Правил внутрішнього трудового розпорядку, які мають бути наявні на кожному
підприємстві (Зразок 2).
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Зразок 2

Правила внутрішнього трудового розпорядку
(витяг)
<…>
5. Робочий час та час відпочинку
5.1. Відповідно до ст. 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.
5.2. На підприємстві встановлюються п’ятиденний робочий тиждень (вихідні дні — субота та неділя) з наступним розпорядком роботи:
початок роботи — 09:30 год.;
закінчення роботи — 18:30 год.;
перерва для харчування та відпочинку — з 13:30 до 14:30 год..
5.3. До початку роботи кожен працівник зобов’язаний відмітити свій прихід на роботу, а
після закінчення робочого дня — залишення роботи, в порядку, установленому на підприємстві.
5.4. При прийнятті працівника на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою
сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її
розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.
5.5. За наявності умов, передбачених ч. 3 ст. 32 КЗпП, роботодавець може змінювати
режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це
працівників за два місяці.
5.6. Роботодавець зобов’язаний організувати облік явки на роботу і залишення роботи.
Працівника, що з’явився на роботі в нетверезому стані, адміністрація не допускає до
роботи в даний робочий день (зміну).
5.7. Забороняється в робочий час:
а) відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з
роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різного роду заходів, не
пов’язаних з виробничою діяльністю;
б) скликати збори, засідання, наради з громадських питань.
5.8. Вихід працівників на роботу в неробочий час, вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється в порядку, встановленому на підприємстві, згідно з чинним законодавством.
5.9. Чергування у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується наданням додаткового
відпочинку тієї ж тривалості, що й чергування. Якщо працівникові належить чергувати після
закінчення робочого дня, він приходить на роботу пізніше. Це положення розповсюджується
на осіб як з нормованим, так і з ненормованим робочим днем. Тривалість чергування або
роботи разом з чергуванням не повинна перевищувати нормальної тривалості робочого
дня.
5.10. Усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, незалежно
від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, мають право на щорічну відпустку, тривалість якої встановлюється законодавством. На час відпустки за працівником
зберігається місце роботи і середня заробітна плата.
5.11. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється роботодавцем за узгодженням з профспілковим комітетом підприємства, з урахуванням необхідності забезпечення
нормального ходу роботи підприємства і сприятливих умов для відпочинку працівників.
Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року
і доводиться до відома всіх працівників.

№ 9 (93) – № 10 (94), 15 травня 2015

17

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ЛОКАЛЬНІ АКТИ ПІДПРИЄМСТВ

Зразок 2. Закінчення
5.12. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового
договору. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.
Для деяких категорій працівників законодавством України може бути передбачена інша
тривалість щорічної основної відпустки (але не менше за передбачену частиною першою
цього пункту Правил внутрішнього трудового розпорядку).
5.13. Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи
надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві.
У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної
роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених
законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості.
5.14 Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком
терміну.
5.15. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання
працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до
кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
5.16. У випадках, передбачених ст. 25 Закону України «Про відпустки», працівнику за
його бажанням надається в обов’язковому порядку відпустка без збереження заробітної
плати.
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без
збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та адміністрацією, але не більше 15 календарних днів на рік.
<…>

Наприкінці нагадаємо, що як при складанні
Положення про робочий час, так і під час розроблення Правил внутрішнього трудового розпорядку слід пам’ятати, що чинним законодавством чітко визначена максимальна тривалість
робочих годин на тиждень — не більше 40 годин (ст. 50 КЗпП), і у внутрішніх локальних актах підприємств вона може лише зменшуватись.
Робота ж понад встановлену тривалість робочого дня (робочої зміни) чи робочого тижня є
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надурочною й допускається лише у виняткових
випадках, наведених у ст. 62 КЗпП, та оплачується у подвійному розмірі. Надурочні роботи
в разі використання режиму гнучкого графіка
роботи застосовуються на загальних підставах
і в загальному порядку.

Тимур АЛІЄВ,
консультант з кадрового діловодства
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Практика і стажування:
відмінності та (не)трудові
відносини
У бухгалтерів до практикантів і стажистів (учнів професійно-технічних навчальних
закладів і студентів вищих навчальних закладів) особливе ставлення. Проблема
полягає у тому, що вони не є працівниками підприємства, але декому з них має виплачуватися заробітна плата. Тому у бухгалтерів і виникають запитання, як її оподатковувати. Від цього залежить, зокрема, ставка та порядок відображення таких
доходів у звітності з єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ). Тому у статті мова
піде про практикантів і стажистів та їх статус на підприємстві з огляду оподаткування їхньої заробітної плати, але, водночас, без порушень трудового законодавства та
кадрового діловодства.

Нормативне регулювання
Проходження практики учнями професійнотехнічних навчальних закладів (далі — ПТНЗ)
передбачено ст. 29 Закону України «Про
професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р.
№ 103/98-ВР (далі — Закон № 103). На її практичне виконання було розроблено Порядок надання робочих місць для проходження учнями,
слухачами професійно-технічних навчальних
закладів виробничого навчання та виробничої
практики, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України (далі — КМУ) від 7 червня
1999 р. № 992 (далі — Порядок № 992).
Метою практики учнів ПТНЗ є вдосконалення набутих знань, практичних навичок для
досягнення встановленого рівня кваліфікації
з відповідних професій, спеціальностей та спеціалізації, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації у трудових
колективах.
Питання проходження практики студентами
вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) визначає ст. 51 Закону України «Про вищу освіту» від
1 липня 2014 р. № 1556-VII. Реалізувати її норми
на практиці покликане Положення про проведення практики студентів вищих навчальних за-
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кладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93
(далі — Положення № 93).
Метою практики студентів є оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії,
формування у них, на базі одержаних у ВНЗ
знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної
роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в
практичній діяльності.
Крім практики, у ст. 29 Закону України «Про
зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.
№ 5067-VІ (далі — Закон № 5067) для учнів ПТНЗ
та студентів ВНЗ передбачено ще й стажування.
Метою стажування (як для учнів ПТНЗ, так і
для студентів ВНЗ), є набуття досвіду з виконання
професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок,
вивчення та засвоєння нових технологій,
техні ки, набуття додаткових компетенцій.
Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах
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та організаціях (далі — Порядок № 20) типова
форма такого договору затверджені постановою
КМУ від 16 січня 2013 р. № 20.
Виробнича практика учнів і студентів є одним
з елементів навчального процесу, як, наприклад,
відвідування уроків чи пар. А стажування не є елементом навчального процесу. Це один із заходів
державної політики у сфері зайнятості населення, спрямований на підвищення конкурентоздатності майбутніх молодих спеціалістів — випускників ПТНЗ і ВНЗ — на ринку праці. Стажування проводиться у вільний від навчання час.
Хоча практика і стажування переслідують однакові цілі — вдосконалення набутих теоретичних знань і набуття практичного досвіду з їх реалізації на базі підприємств, установ і організацій,
вони по-різному оформлюються документально
і неоднаково оплачуються (як в частині оплати
праці керівників практики та стажування, так і в
частині робіт, що виконуються практикантами
та стажистами).

Місця проведення практики
та стажування
Форму, тривалість, терміни та вид практики
визначають навчальні заклади, оскільки вона є
елементом учбового процесу.
Місце проведення практики для студентів
(п. 2.1. Положення № 93) визначають:
— міністерство або відомство, у підпорядкуванні в якого перебуває ВНЗ;
— навчальний заклад (ВНЗ);
— особа (юридична чи фізична), за рахунок
та/або на замовлення яких навчається студент;
— студент самостійно (у такому разі він погоджує місце проведення практики з ВНЗ).
Місця проведення практики для учнів формуються ПТНЗ з урахуванням пропозицій (п. 2
Порядку № 992):
— підприємств, які є замовниками підготовки майбутніх робітників;
— організацій роботодавців;
— місцевих органів виконавчої влади;
— учня (у такому разі він також погоджує місце
проведення практики з навчальним закладом).
Як виняток, виробниче навчання та виробнича практика учнів ПТНЗ з дозволу управлінь
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освіти і науки облдержадміністрацій може проводитися на базі ПТНЗ.
Зверніть увагу, що якщо раніше, до внесення
змін постановою КМУ від 26 червня 2013 р. № 503
до Порядку № 992, підприємства були зобов’язані
надавати місця для проведення практики учнів
ПТНЗ в обов’язковому порядку на вимогу навчальних закладів, то наразі вони не повинні цього робити й місця практики надаються підприємствами тепер лише на підставі укладених із ПТНЗ
договорів про навчально-виробничу практику.
Якщо підприємства не направляли учнів на навчання, не замовляли підготовку спеціалістів, то
вони можуть і відмовити в прийнятті на практику
учнів як навчальному закладу, так і учневі. Те ж
саме стосується і студентів-практикантів.
Якщо практика є обов’язковою для учнів і студентів, то стажування не є обов’язковим. ВНЗ та
ПТНЗ разом з підприємствами, згідно з п. 3 Порядку № 20, лише надають студентам та учням
інформацію про можливість стажування. Водночас, підприємство може включати проведення
стажування студентів і учнів до договору про
підготовку кваліфікованих кадрів, що укладається між навчальним закладом та підприємством — замовником підготовки кадрів. Строк
стажування не може перевищувати шести місяців.
Стажування у вільний від навчання час можуть проходити лише учні та студенти, що здобули спеціальність або професію за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»,
«бакалавр», «спеціаліст» або «кваліфікований
робітник» і продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.
Не можуть проходити стажування на умовах,
визначених Порядом № 20:
— студенти ВНЗ, що проходять стажування у
державних органах влади;
— студенти вищих медичних навчальних закладів та інтерни;
— курсанти (слухачі, студенти) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів ВНЗ;
— курсанти та слухачі ВНЗ Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства надзвичайних ситуацій України.
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Отже, практику учні та студенти мають проходити в обов’язковому порядку і на умовах, визначених планами навчальних закладів. Проходити стажування чи ні, учень чи студент вирішує
самостійно.
Подекуди проходження практики учнів та
студентів забезпечує в обов’язковому порядку
навчальний заклад на умовах, визначених договорами з підприємствами — базами практики. Місце проходження стажування учні та студенти шукають на свій розсуд, навчальні заклади
їм мають у цьому тільки сприяти.
Якщо підприємство уклало з навчальним закладом договір про надання місць для проходження практики, то воно зобов’язане їх надавати. У решті випадків підприємство має право
відмовити.

Договір з навчальним закладом
Порядок проходження практики учнями та
студентами визначається договорами на проведення виробничої практики, які укладаються між
навчальним закладом і базою практики — підприємствами, установами, організаціями. Типова
форма договору щодо проходження практики
студентами визначена у додатку до Положення
№ 93, учнів — у додатку до Порядку № 992. Якщо
учні чи студенти навчаються на замовлення підприємств, установ, організацій, то в договорах
про навчання зазвичай передбачається і можливість проходження ними практики у замовників
підготовки. У такому випадку окремі договори
про проходження практики можуть не укладатися.
У договорі щодо проходження практики як
учнів ПНТЗ, так і студентів ВНЗ визначаються
такі основні зобов’язання бази практики:
— призначити кваліфікованих фахівців для
керівництва практикою;
— створити необхідні умови для виконання
учнями та студентами програм практики;
— забезпечити безпечні умови праці на робочому місці;
— контролювати відвідування практики та
виконання програми практики;
— забезпечити облік виконаних практикантами робіт та оплати їх на умовах, визначених
законодавством та договором тощо.
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Навчальний заклад бере на себе зобов’язання
вчасно надати підприємству для погодження
програму практики, список учнів чи студентів,
яких направляють на практику, призначити керівника практики від навчального закладу.
Проходження практики для учнів і студентів є
безоплатним. Але у договорі між навчальним
закладом і базою практики можуть визначатися
умови покриття витрат на її проходження.
Договір стажування також укладається за типовою формою. Його сторонами, на відміну від
договору про практику, є учень чи студент і підприємство. Оскільки стажування також передбачає елементи навчання, то визначається програма та призначається керівник стажування.
За змістом договір по стажування мало відрізняється від договорів щодо проходження практики. Проходження стажування для учнів і студентів також є безоплатним.

Доплата за керівництво
Підприємство, яке є базою практики чи надає
місця для стажування, несе пов’язані з цим витрати, а саме:
— з організації робочого місця для практикантів чи стажистів;
— забезпечення практикантів чи стажистів
необхідними предметами та засобами праці;
— з оплати праці керівника практики чи стажування;
— з оплати робіт, виконаних практикантами
чи стажистами.
Зупинимося на витратах, пов’язаних з доплатою працівникам підприємства за керівництво
стажуванням чи практикою, і розпочнемо з найлегшого.
1. Стажування учнів ПТНЗ чи студентів ВНЗ.
Порядок № 20 не передбачає покриття витрат
на проходження стажування навчальним закладом чи стажистом — отож, всі понесені підприємством у зв’язку зі стажуванням витрати є витратами підприємства.
Ні Порядком № 20, ні Законом № 5067 не передбачено обов’язку щодо встановлення доплати керівнику стажистів за здійснення нагляду за
ними. Не визначено й норми часу, які можуть
ним витрачатися на керівництво стажуванням.
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Тому питання (не)встановлення доплат за керівництво стажуванням підприємство вирішує на
власний розсуд з урахуванням норм трудового
законодавства, колективного договору та обсягу навантаження на керівника.
Якщо підприємство вирішить встановити доплату керівникові стажистів, то у наказі про її
призначення має бути чітко вказано розмір чи
сума доплати і база обчислення. Встановлюючи
доплату, важливо у наказі не робити відсильних
норм до «норм чинного законодавства» і не формулювати його загальними фразами. Наприклад, не варто писати у наказі «Встановити головному бухгалтеру Знайці П. В. доплату за
керівництво стажуванням в розмірі 50% посадового окладу». У бухгалтерів відразу виникнуть
запитання: доплата одноразова чи щомісячна,
якщо місяць керівництва стажуванням неповний, то чи виплачувати її пропорційно дням
керівництва, тощо.
Наказ про встановлення доплати за керівництво стажуванням можна сформулювати, наприклад, так:
Варіант І. «Встановити головному бухгалтеру, Знайці П. В., щомісячну доплату за керівництво стажуванням в розмірі 10% посадового
окладу на час стажування студента ВНЗ Іванова М. М.. Доплату виплачувати пропорційно робочим дням керівництва». У даному випадку
керівник отримуватиме доплату щомісяця у розмірі 10% посадового окладу головного бухгалтера, а якщо місяць буде неповний, то її виплачуватимуть пропорційно робочим дням.
Варіант ІІ. «Встановити головному бухгалтеру, Знайці П. В., доплату за керівництво стажуванням в розмірі 50% посадового окладу за весь
час стажування студента ВНЗ Іванова М. М..
Оплату провести одноразово по закінченні стажування». У даному випадку керівник отримає
доплату в розмірі 50% посадового окладу головного бухгалтера лише один раз — по закінченні
стажування.
Варіант ІІІ. «Встановити головному бухгалтеру, Знайці П. В., доплату за керівництво стажуванням в розмірі 3 000,00 грн (три тис. грн)
за весь час стажування студента ВНЗ Іванова
М. М.. Оплату провести одноразово по закінчен22

ні стажування». У даному випадку керівник
отримає доплату у фіксованому розмірі 3 000
грн лише один раз — по закінченні стажування.
2. Практика студентів ВНЗ.
Витрати на практику студентів ВНЗ є складовою частиною загальних витрат навчальних закладів на підготовку спеціалістів. Тому витрати
підприємства (бази практики), пов’язані з проходженням практики можуть бути відшкодовані навчальним закладом. Розмір витрат на
практику студентів визначається кошторисомкалькуляцією, що розробляє навчальний заклад
і погоджує з базами практики, з розрахунку вартості проходження практики одного студента за
тиждень (п. 5.2. Положення № 93). Основними
статтями калькуляції витрат на практику можуть бути, зокрема:
— оплата праці безпосереднього керівника
практики;
— разові витрати на організацію і підведення
підсумків практики (укладання договору, проведення інструктажів, вибір місця практики та
інше);
— оплата консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами бази практики, та інше.
Форма оплати праці спеціалістів бази практики вказується у договорі й може проводитись через бухгалтерію бази практики або безпосередньо навчальними закладами за трудовою угодою.
Це означає, що розмір і суму оплати за керівництво практикою керівнику бази практики визначає не підприємство, а навчальний заклад. Якщо
ця сума включається у кошторис витрат на практику, то навчальний заклад перераховує її підприємству, а воно може виплатити її керівнику
практики. За таких обставин важливо не забути
підготувати наказ про встановлення доплати за
керівництво практикою, в якому буде фігурувати
сума, включена у кошторис. У той же час підприємство не позбавлене права встановити керівнику
практики доплату на власних умовах, визначених колективним договором. Але якщо ця сума
буде вище, ніж передбачена п. 5.3. Положення
№ 93, навчальний заклад її не відшкодує.
Якщо за умовами договору навчальний заклад оплачуватиме керівництво практикою
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самостійно за трудовою угодою з підприємством, наказів про доплату керівнику практики готувати не потрібно.
У п. 5.5. Положення № 93 зазначено, що
оплата лекцій, практичних, лабораторних і семінарських занять, консультацій і екскурсій
(загальною тривалістю не більше шести годин
на тиждень на групу студентів), які проводяться
на базах практики кваліфікованими спеціалістами структурних підрозділів цих баз (які не
керують практикою студентів), здійснюється
за фактично виконані години за нормами погодинної оплати згідно з чинним законодавством України за рахунок коштів навчального
закладу. Які саме ці «норми погодинної оплати
згідно з чинним законодавством» Положення
№ 93 замовчує. Тому це питання також вирішується у договірному порядку між навчальним закладом та базою практики і включається
до кошторису.
Підприємство, маючи програму практики,
може спланувати, які працівники будуть задіяні
у проведені лекцій, консультацій і екскурсій
тощо, а також може встановити їм одноразову
доплату в розмірах, визначених кошторисом.
В обох розглянутих випадках сума доплати
буде у розмірах, визначених умовами кошторису. Якщо підприємство буде доплачувати керівнику практики, то це також слід відобразити в
окремих наказах. У такому випадку наказ може
мати такий зміст: «Встановити головному бухгалтеру, Знайці П. В., доплату за керівництво
практикою в сумі 5 000,00 грн (п’ять тис. грн)
за весь час керівництва».
3. Практика учнів ПТНЗ.
У п. 19 Порядку № 992 передбачено, що робота
керівників виробничого навчання та виробничої
практики, призначених з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників,
може оплачуватися підприємством за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації кадрів, додатково на
термін виробничого навчання та виробничої
практики щомісяця у таких розмірах:
— 5% суми основної заробітної плати, яку
вони отримують за основним місцем роботи, за
наявності 1 – 2 учнів;
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— 10% — за наявності 3 – 4 учнів;
— 20% — за наявності 5 – 7 учнів;
— 30% — за наявності 8 – 10 учнів.
Конкретний розмір доплати встановлюється
в наказі про призначення керівника практики,
де слід вказати конкретний розмір доплати у
відсотках і не забути зазначити, що базою її обчислення є основна заробітна плата (не враховуються надбавки, доплати тощо).
Наказ може мати такий зміст: «Встановити
головному бухгалтеру, Знайці П. В., щомісячну
доплату за керівництво практикою в розмірі
10% основної заробітної плати на час проходження практики учнями ПТУ № 14».

Оплата праці практикантів
та стажистів
За виконану під час проходження практики і
стажування роботу учні та студенти можуть
отримувати оплату. І кожен з розглянутих нами
документів визначає свої умови її виплати.
1. Для стажистів.
У ч. 3 ст. 29 Закону № 5067 встановлено, що у
разі, коли в період стажування учень чи студент
виконує професійні роботи, підприємство за всі
роботи, виконані відповідно до наданих завдань,
здійснює виплату заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. А у
типовій формі договору про стажування ця норма закріплена таким чином (пп. 7 п. 7 типового
договору): у разі виконання стажистом професійних робіт, передбачених індивідуальною програмою стажування за встановленими нормами
(види робіт та їх обсяг), підприємство має забезпечити своєчасну оплату на підставі акта здавання-приймання робіт (має бути вказана конкретна сума).
2. Для практикантів – учнів ПТНЗ.
Прямо визначає умови оплати праці учнівпрактикантів Порядок № 992, у п. 17 якого встановлено, що за фактично виконаний обсяг робіт
учнями за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих
завдань, підприємство нараховує їм заробітну
плату згідно з установленими системами оплати
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праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.
Нараховані їм кошти переказуються для виплати на рахунок навчального закладу або виплачуються їм безпосередньо підприємством не
пізніше п’яти днів після виплати заробітної плати працівникам підприємства.
П’ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої
практики учням ПТНЗ, може бути направлено
на рахунок навчального закладу для здійснення
його статутної діяльності. Це питання вирішується навчальним закладом та базою практики у кожному конкретному випадку окремо.
На виконання цих норм Порядку № 992, у
п. 1.6. типового договору передбачено, що підприємство зобов’язане забезпечити облік виконаних кожним учнем-практикантом робіт та
оплатити їх за фактично виконаний обсяг робіт
згідно з установленими системами оплати праці
за нормами, розцінками, ставками (окладами) з
урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.
3. Для практикантів – студентів ВНЗ.
На відміну від Порядку № 992, у Положенні
№ 93 прямо не вказано, що студенту-практиканту за виконану роботу має виплачувати заробітна плата чи проводитися оплата за виконану роботу. У п. 5.6. Положення № 93 лише
зазначено, що під час практики у період роботи
на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати, за студентами (учнями) зберігається
право на одержання стипендії за результатами
підсумкового контролю. Але у типовому договорі про проходження практики це питання окремо не закріплено.
Тобто, якщо студент-практикант під час практики не працює, не виконує роботи на робочому
місці, то й оплачувати йому нічого. Звідси випливає, що підприємство має самостійно визначити, які роботи студента-практиканта підлягають оплаті й на яких умовах.
Як бачимо з наведеного вище, роботи, що виконуються учнями-практикантами, згідно з Порядком № 992 підлягають обов’язковій оплаті.
Це зумовлено насамперед тим, що база практики має забезпечити їх в обов’язковому порядку
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робочими місцями (самостійними робочими
місцями), а відтак і обсягом робіт для здобуття
практичних навичок за майбутньою робітничою спеціальністю.
Роботи, що виконуються студентами-практикантами чи стажистами підлягають оплаті
лише тоді, коли умовами проходження практики чи стажування передбачено виконання ними
якогось професійного обсягу роботи.
Такий підхід створює бухгалтерам певні незручності, які, насамперед, пов’язані зі справлянням з нарахованих практикантам і стажистам сум за фактично виконану роботу.

Відносини між базами практики
та практикантами
1. Практиканти – учні ПТНЗ.
Відповідно до пунктів 7 – 8 Порядку № 992,
учні, слухачі учбових закладів, які згідно з договором, укладеним між ПТНЗ та підприємством, проходять виробничу практику та виробниче навчання на підприємстві, не включаються
до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства. Крім того, у ст. 29 Закону
№ 103 зазначено, що вони під час виробничого
навчання і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів та програм і тривалість їх роботи повинна відповідати часу, визначеному робочими
навчальними планами, програмами, та не перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії
працівників.
Це вказує на те, що відносини між ними і базами практики не є трудовими, а трактуються
як навчально-виробничий процес. Таким чином, необхідності в укладанні строкових трудових договорів на період проходження виробничої практики між учнями-практикантами та
базами практики не має.
2. Практиканти – студенти ВНЗ.
За аналогією (оскільки відповідних прямих
норм не існує), не є штатними працівниками і
студенти-практиканти, які виконують роботи в
межах навчальних планів. І з ними також не слід
укладати строкові трудові договори на період
проходження виробничої практики.
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Проте, якщо студенти-практиканти виконують професійний обсяг робіт понад передбачені навчальні плани або якщо вони для цілей проходження практики зараховуються на
вакантні посади, тоді з ними слід укладати
строкові трудові договори згідно зі ст. 23 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП): або на час виконання певної роботи
(наприклад, введення обсягу первинних документів у базу даних), або на час виробничої
практики.
3. Стажисти.
Стажування не є практикою, але підприємство разом зі стажистом також визначає зміст
індивідуальної програми та форму стажування
за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або
професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік
робіт. І якщо ця програма передбачатиме лише
здобуття стажистом практичних навичок на тій
чи іншій ділянці роботи, ознайомлення з роботою тощо без самостійного виконання професійних робіт, то цілком логічно, що відносини
між стажистом і підприємством не є трудовими
й укладати строковий трудовий договір не потрібно. І тільки в разі, якщо стажисти виконують
обумовлений договором професійний обсяг робіт або якщо вони на час стажування зараховуються на вакантні посади, тоді з ними слід
укладати строкові трудові договори згідно зі
ст. 23 КЗпП на час стажування чи виконання
певної роботи.
Той факт, чи укладається з практикантом або
стажистом трудовий договір, важливий для бухгалтерів тим, що за наявності трудового договору нараховані їм суми за виконану роботу належатимуть до фонду оплати праці й їх слід
оподатковувати за правилами оподаткування
заробітної плати.
Якщо практикантам буде нарахована оплата за виконані роботи (хай навіть і вона буде
названа заробітною платою) в межах програми практики, то такі виплати слід трактувати
як виплати в межах цивільно-правових договорів, що передбачає інші правила оподаткування.
У питаннях оподаткування доходів практикантів і стажистів слід враховувати таке. Доходи
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практикантів є об’єктом оподаткування ПДФО
за загальними правилами, а ставка податку не
залежить від наявності чи відсутності трудових
відносин між ними та базами практики чи стажування.
З ЄСВ ситуація не така однозначна. Свого
часу Пенсійний фонд України (далі — ПФУ) у
листі від 14 серпня 2012 р. № 18973/03-20
роз’яснював, що оскільки учні-практиканти не
є штатними працівниками підприємства, а отже,
не перебувають у трудових відносинах з ними,
то ЄСВ на зарплату учнів, яка виплачується їм
при проходженні виробничої практики, не нараховується та не утримується. У 2013 році функції з адміністрування ЄСВ перейшли від ПФУ до
Державної фіскальної служби України (далі —
ДФСУ). І остання у цьому питанні дотримується
такої ж позиції, що й ПФУ — заробітна плата,
яка виплачується учням під час проходження виробничої практики, не є базою нарахування й
утримання ЄСВ. Але така її позиція підтверджується лише роз’ясненнями в інтернет-сервісах ДФСУ.
У той же час Закон України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р.
№ 2464-VI визначає базою справляння ЄСВ витрати на оплату праці та суми винагороди за виконання робіт (надання) послуг за цивільноправовими договорами.
З огляду на викладене, коли братимете на
практику учнів чи студентів, або надаватимете
їм можливість стажуватися у вас на підприємстві, завчасно радьтеся з бухгалтерами і узгоджуйте оптимальний для вас характер (не)трудових відносин, дотримуючись при цьому
чинного законодавства.
А оскільки позиція зі справлянням ЄСВ все ж
неоднозначна, то варто звернутися до місцевого
податкового органу за індивідуальною податковою консультацією.

Дмитро Кучерак,
головний редактор
журналу «Заработная плата»
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Забезпечення пожежної
безпеки підприємства
Започаткуванню будь-якої легальної господарської діяльності передує проходження низки адміністративних процедур, завдяки яким не тільки закріплюється правовий статус новоутвореного суб’єкта господарювання як учасника різного роду суспільних відносин, а й створюється організаційне і матеріальне підґрунтя для
захисту різноманітних публічних і приватних інтересів. З огляду на безперечну
пріоритетність життя та здоров’я людини, держава не може нехтувати численними
природними і техногенними небезпеками, які незмінно супроводжують функціонування юридичних осіб, а тим паче провадження ними господарської діяльності.
Серед згаданих небезпек чільне місце посідає загроза виникнення пожеж. Таким
чином, одним з найголовніших завдань керівника підприємства є забезпечення пожежної безпеки — адже саме він несе відповідальність за порушення встановлених
законодавством вимог у цій сфері.

Правове регулювання
Так, ч. 3 ст. 55 Кодексу цивільного захисту
України (далі — КЦЗ) покладає забезпечення
пожежної безпеки суб’єктів господарювання на
їх власників та керівників.
Під пожежною безпекою підприємства розуміють відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж на підприємстві та
пов’язаної з ними можливості завдання шкоди
працівникам, матеріальним цінностям і довкіллю.
Регламентується пожежна безпека Правилами
пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 30 грудня 2014 р. № 1417 (далі — Правила
№ 1417), які встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого
нерухомого майна, обладнання, устаткування,
що експлуатуються, будівельних майданчиків, а
також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту,
технічного переоснащення будівель та споруд
(Правила № 1417 ви знайдете у вкладці з нор26

мативно-правовими актами поточного та наступного номера нашої газети).
На підземні споруди промислового призначення; метрополітени (крім об’єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового
призначення); тунелі; об’єкти виробництва,
зберігання та утилізації вибухових і радіоактивних речовин й засобів підривань; морські та річкові споруди, що знаходяться на плаву; нафто-,
газо-, продуктопроводи; лісові масиви — вимоги зазначених Правил не поширюються.
Крім того, забезпечуючи пожежну безпеку також слід керуватися положеннями КЦЗ та Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня
1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694).
Забезпечення пожежної безпеки здійснюється
шляхом проведення організаційних, технічних
та інших заходів, спрямованих на попередження
пожеж забезпечення безпеки людей, зниження
можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі виникнення
пожеж, створення умов для швидкого виклику
пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.
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Для підприємств, незалежно від форм власності,
а також для фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю,
витрати на охорону праці (у тому числі й на пожежну безпеку) повинні складати не менше 0,5
відсотка від фонду оплати праці за попередній
рік (ч. 3 ст. 19 Закону № 2694).

Суми витрат з охорони праці, що належать до
валових витрат юридичної чи фізичної особи,
яка використовує найману працю, визначаються
згідно з Переліком заходів та засобів з охорони
праці, витрати на здійснення та придбання яких
включаються до витрат, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
від 27 червня 2003 р. № 994.

Організаційні заходи
Насамперед, керівник підприємства повинен
видати наказ про забезпечення пожежної безпеки підприємства. У наказі слід визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за
пожежну безпеку окремих будівель, споруд,
приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й
експлуатацію засобів протипожежного захисту
(Зразок 1).
Крім того, у відповідних посадових документах (функціональних обов’язках, інструкціях,
положеннях тощо) необхідно визначити за працівниками їх обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту.
Також на кожному підприємстві має бути затверджена Інструкція про заходи пожежної безпеки, в якій доцільно встановити відповідний
протипожежний режим, у тому числі визначити:
— порядок утримання шляхів евакуації;
— визначення спеціальних місць для куріння;
— порядок застосування відкритого вогню;
— порядок використання побутових нагрівальних приладів;
— порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
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— правила проїзду та стоянки транспортних
засобів;
— місця для зберігання і допустиму кількість
сировини, напівфабрикатів та готової продукції,
що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;
— порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та
ганчір’я, очищення елементів вентиляційних
систем від горючих відкладень;
— порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем
у разі пожежі;
— порядок огляду й зачинення приміщень
після закінчення роботи;
— порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками
протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням
відповідальних за їх проведення;
— порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
— порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;
— порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику
вночі, у вихідні й святкові дні;
— порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику
пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів,
підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання
техніки безпеки.
Також необхідно у приміщеннях на видних
місцях біля телефонів вивісити таблички із
зазначенням номера телефону для виклику
пожежно-рятувальних підрозділів та забезпечити розташування на території підприємства,
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕКЛАМА»
НАКАЗ
15.04.2015 р.

м. Київ

№ 83

Про забезпечення пожежної
безпеки підприємства
На виконання вимог ч. 3 ст. 55 Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної
безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від
30.12.2014 р. № 1417, та з метою забезпечення належного рівня пожежної безпеки приміщень підприємства,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити МАЛИНОВСЬКОГО Олега Романовича, інженера з пожежної безпеки, відповідальним за пожежну безпеку ТОВ «Реклама», якому доручити провести наступні заходи:
— забезпечити приміщення необхідною кількістю засобів пожежогасіння та здійснювати
контроль за їх наявністю;
— привести в робочий стан вогнегасники;
— укомплектувати пожежні щити необхідним інвентарем;
— вивісити на видних місцях у всіх приміщеннях таблички із прізвищами відповідальних
осіб за пожежну безпеку та з номером телефону для виклику пожежної охорони.
2. Затвердити Інструкцію про заходи пожежної безпеки в ТОВ «Реклама» (додається).
3. Призначити відповідальними за пожежну безпеку в структурних підрозділах підприємства керівників цих підрозділів:
3.1. Бухгалтерія — Навальна Раїса Василівна, головний бухгалтер.
3.2. Відділ кадрів — Недашківська Марина Олександрівна, начальник відділу кадрів.
3.3. Відділ маркетингу — Щербаков Денис Микитович, начальник відділу маркетингу.
4. Керівникам структурних підрозділів підприємства:
— забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки у приміщеннях;
— дотримуватися вимог пожежної безпеки, а також виконувати приписи, постанови та
інші законні вимоги посадових осіб пожежної охорони;
— розробляти і здійснювати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
— по закінченні робочого дня проводити огляд приміщень з метою перевірки протипожежного стану.
5. Кулинич Марічці Олексіївні, інспектору з кадрів, ознайомити працівників ТОВ «Реклама» з Інструкцією про заходи пожежної безпеки в ТОВ «Реклама» під підпис.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Додаток: Інструкція про заходи пожежної безпеки в ТОВ «Реклама».

Директор
З наказом ознайомлені:
15.04.2015 р.
15.04.2015 р.
15.04.2015 р.
16.04.2015 р.
16.04.2015 р.
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а також у будівлях, спорудах, приміщеннях відповідних знаків безпеки.
Окрім цього, на об’єктах мають бути розроблені й вивішені на видимих місцях плани
(схеми) евакуації людей на випадок пожежі,
у разі якщо:
— на них постійно або тимчасово перебувають 100 і більше осіб;
— вони є такими, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50
і більше осіб;
— це будинки та споруди (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі
одночасного перебування на поверсі більше 25
осіб;
— це одноповерхові будинки та споруди (крім
житлових будинків), у разі одночасного перебування на поверсі більше 50 осіб.

Створення
пожежно-технічної комісії
З метою попередження пожеж і посилення
протипожежного захисту на підприємствах (незалежно від форм власності) з кількістю 50 і
більше працівників, а на об’єктах із високим
ступенем прийнятного ризику — незалежно від
кількості працівників, можуть створюватись
пожежно-технічні комісії.
Процедуру створення такої комісії визначено
у Типовому положенні про пожежно-технічну
комісію, затвердженому наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 20 травня 2009 р.
№ 347 (далі — Типове положення № 347).
Пожежно-технічна комісія створюється за рішенням трудового колективу підприємства, на
підставі якого керівник підприємства наказом
затверджує персональний склад комісії та порядок її роботи (Зразок 2). До складу комісії потрібно включити інженерно-технічних працівників, діяльність яких пов’язана з організацією
та проведенням технологічних процесів, експлуатацією та обслуговуванням електроустановок,
систем водопостачання, зв’язку, виробничої автоматики, автоматичного протипожежного захисту тощо, а також керівників штатних або
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добровільних протипожежних формувань і фахівців з пожежної безпеки підприємства, уповноважених трудовим колективом з питань охорони праці, представників профспілок. На
посаду голови обирається головний інженер або
один із заступників керівника підприємства, а
на посаду секретаря — фахівець з протипожежної безпеки.
Також на підставі Типового положення № 347
слід розробити й Положення про пожежнотехнічну комісію підприємства.

Навчання та інструктаж
працівників
Пункт 8 ч. 1 ст. 20 КЦЗ покладає на суб’єктів
господарювання зобов’язання здійснювати навчання працівників правилам пожежної безпеки.
Окрім того, відповідно до ч. 4 ст. 40 КЦЗ та
п. 15 розділу ІІ Правил № 1417, особи під час
прийняття на роботу та працівники повинні щороку за місцем роботи проходити інструктаж з
питань пожежної безпеки.
Особи, яких приймають на роботу, пов’язану
з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті
на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань
відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання
своїх обов’язків і періодично (один раз на три
роки) проходять навчання та перевірку знань з
питань пожежної безпеки.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: Допускати до роботи осіб,
які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку
знань з питань пожежної безпеки (ч. 6 ст. 40 КЗЦ).
З цією метою слід затвердити Положення про
порядок проведення навчання і перевірку знань
з питань пожежної безпеки, в якому визначити
види і порядок проведення спеціального навчання, інструктажів з питань пожежної безпеки працівників.
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУД»
НАКАЗ
17.04.2015 р.

м. Луцьк

№ 86

Про створення
пожежно-технічної комісії
Згідно з Типовим положенням про пожежно-технічну комісію, затвердженим наказом
МНС від 20.05.2009 р. № 347, рішенням зборів трудового колективу ТОВ «Рембуд» (протокол
від 07.04.2015 р. № 15) та на виконання вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1427,
НАКАЗУЮ:
1. Створити пожежно-технічну комісію у складі:
Демчишин Анатолій Михайлович, інженер з пожежної безпеки — голова комісії;
Коломієць Петро Сергійович, фахівець з протипожежної безпеки — секретар комісії;
Бабак Валерія Миколаївна, заступник директора з виробництва — член комісії;
Геращенко Антоніна Ігорівна, заступник начальника відділу кадрів — член комісії;
Вознюк Сергій Віталійович, головний механік — член комісії.
2. Затвердити Положення про пожежно-технічну комісію (додається).
3. Пожежно-технічній комісії щоквартально проводити протипожежне обстеження усіх
виробничих будівель, споруд, складів, лабораторій та інших приміщень ТОВ «Рембуд» з
метою виявлення недоліків у технологічних процесах, роботі агрегатів, установок, в електрогосподарстві тощо, несправностей у системах протипожежного захисту, водопостачання,
зв’язку, порушень в утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання та інвентарю
з оформленням акта про здійснення пожежно-технічного обстеження.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Підстава: рішення зборів трудового колективу ТОВ «Рембуд» (протокол від 07.04.2015 р. № 15).
Директор
З наказом ознайомлені:
17.04.2015 р.
17.04.2015 р.
17.04.2015 р.
17.04.2015 р.
20.04.2015 р.

Габар
Демчишин
Коломієць
Бабак
Вознюк
Геращенко

Програми навчання з питань пожежної безпеки слід погоджувати в органах Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, оскільки саме вона на сьогодні здійснює державну
пожежну охорону.

Оцінка протипожежного стану
Згідно з ч. 2 ст. 57 КЦЗ початок роботи новоутворених підприємств, початок використання
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Р. Є. Габар
А. М. Демчишин
П. С. Коломієць
В. М. Бабак
С. В. Вознюк
А. І. Геращенко

суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості
(будівель, споруд, приміщень або їх частин)
здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — декларація).
А ось суб’єктам господарювання з високим
ступенем ризику, окрім декларації, доведеться
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отримати також позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства.
Критерій віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього та незначного ступеня ризику визначається постановою КМУ «Про
затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) у сфері техногенної та пожежної
безпеки» від 29 лютого 2012 р. № 306.
Право проводити зазначену оцінку протипожежного стану та видавати висновок за її результатами має лише суб’єкт господарювання,
який одержав відповідну ліцензію.
Надається позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану до початку
роботи новоутворених підприємств чи до початку використання суб’єктом господарювання
об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до
реєстрації декларації.
Процедура подання декларації та її форма встановлені Порядком подання і реєстрації декларації
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затвердженим постановою КМУ від 5 червня 2013 р. № 440.
Декларація подається суб’єктом господарювання до державного адміністратора або територіального відділення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зазначені дозвільні органи зобов’язані зареєструвати декларацію безоплатно протягом десяти робочих днів з дня її надходження. Датою
надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції, а в разі надсилання рекомендованим листом — дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства
зв’язку.
Якщо через 10 днів суб’єкт господарювання
не отримає відповіді від дозвільного органу, то
за принципом мовчазної згоди на 11-й день декларація вважається зареєстрованою.
У ч. 4 ст. 57 КЦЗ встановлено випадки, коли
не потрібно подавати декларацію, а саме:
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— на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку
відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
— орендарем об’єкта нерухомості (особою,
яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає
перехід права власності на цей об’єкт) за умови,
що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником;
— на використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в
експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Відповідальність посадових осіб
За порушення вимог пожежної безпеки посадові особи можуть бути притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності.
Так, згідно зі ст. 175 Кодексу України про адміністративні порушення (далі — КУпАП) за порушення встановлених законодавством вимог
пожежної безпеки на посадову особу може бути
накладено штраф від 2 до 10 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (далі — нмдг). Водночас, слід звернути увагу, що дана стаття не
конкретизує, за порушення яких саме вимог законодавства посадова особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності.
За початок роботи новоутворених підприємств
або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої
декларації відповідності матеріально-технічної
бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим, передбачена відповідальність як посадових осіб, так і
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності
у вигляді штрафу в розмірі від 40 до 100 нмдг
(ст. 1752 КУпАП).
Також передбачена адміністративна відповідальність за невиконання приписів та постанов
посадових осіб центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику з питань
нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, або
створення перешкод для їх діяльності (ст. 1888
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КУпАП). Це правопорушення тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від 2 до 10 нмдг.
Повноваження посадових осіб органів державного пожежного нагляду щодо накладення
штрафів за скоєння адміністративних правопорушень визначені у ст. 223 КУпАП.
Якщо правопорушення призвело до виникнення пожежі, то за нього настає вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність.
До кримінальної відповідальності притягуються особи, які порушили встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки, якщо
воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову
шкоду у великому розмірі (ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України). За вчинення даного
порушення на винну особу може бути накладено штраф від 50 до 120 нмдг або засуджено до
виправних робіт на строк до двох років, чи обмеження волі на строк до трьох років.
За те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, винна особа карається позбавленням волі на строк від
трьох до восьми років.
Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять
суму, яка в 300 і більше разів перевищує нмдг, а
в особливо великих розмірах — якщо прямі
збитки становлять суму, яка в 1000 і більше разів перевищує нмдг.
Також слід зазначити, що під встановленими
законодавством вимогами пожежної безпеки слід
розуміти комплекс положень, що визначають порядок додержання норм і стандартів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення в разі
їх виникнення безпеки людей, оснащення об’єктів
і населених пунктів засобами протипожежного
захисту та пожежною технікою, а також інших
правил пожежної безпеки (абз 3 п. 1 постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику в справах про знищення та пошкоджен-
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ня державного чи колективного майна шляхом
підпалу або внаслідок порушення встановлених
законодавством вимог пожежної безпеки» від
2 липня 1976 р. № 4 (далі — постанова ВСУ № 4).
А поняття «шкода здоров’ю людей» охоплює заподіяння одній особі середньої тяжкості тілесного
ушкодження або одній чи декільком — легкого
тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або короткочасну втрату
працездатності. Іншими тяжкими наслідками
можуть визнаватися заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній або декільком особам, середньої тяжкості тілесних ушкоджень — двом і
більше особам, залишення людей без житла або
засобів до існування, тривалі припинення або
дезорганізація роботи підприємства, установи,
організації тощо (п. 7 постанови ВСУ № 4).
Отже, звертаємо увагу на те, що додержання
вимог пожежної безпеки є одним з надзвичайно
важливих чинників успішного провадження господарської діяльності. Адже своєчасне вжиття
відповідних організаційних заходів постає як вагома запорука стабільного функціонування кожного підприємства — додержуючись встановлених правил, спрямованих на запобігання
ймовірним пожежам, його персонал мінімізує
саму можливість виникнення зумовлених вогнем і димом нещасних випадків на виробництві,
а також спричинених ними матеріальних втрат.
Окрім того, діючи правомірно й виконуючи
звернені до них вимоги пожежної безпеки, посадові особи і працівники господарської організації гарантують незастосування до них передбачених профільним законодавством заходів
юридичної відповідальності. Однак, насамперед
необхідно пам’ятати, що попри зовнішню рутинність цієї сфери функціонування підприємства,
від її правильної організації залежать життя,
здоров’я і долі людей.

Ірина ПРИМАК,
юрист
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НАКАЗ
від 30 грудня 2014 р. № 1417
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 березня 2015 р. за № 252/26697

Видавник:
Міністерство внутрішніх
справ України

Набуття чинності:
10 квітня 2015 року

Остання редакція:
30 грудня 2014 року

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.

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні
Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила пожежної безпеки в Україні, що додаються.
2. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
від 19 жовтня 2004 року № 126 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 року за № 1410/10009 (зі змінами), та наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 24 лютого 2012 року № 537 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для
об’єктів площею до 300 м 2», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за
№ 414/20727.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної служби України
Голова СПО об’єднань профспілок
Перший заступник Голови Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Перший заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
Виконуюча обов’язки Міністра освіти і науки України
Міністр охорони здоров’я України
Виконувач обов’язків Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

К. Ляпіна
Г. В. Осовий
В. А. Шайтан
С. Бочковський
В. Є. Кістіон
І. Р. Совсун
О. Квіташвілі
Р. Качур

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства внутрішніх справ України
30 грудня 2014 року № 1417
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 березня 2015 р. за № 252/26697
ПРАВИЛА
пожежної безпеки в Україні
I. Загальні положення
1. Ці Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд (далі — об’єкт).
Вимоги цих Правил не поширюються на підземні споруди промислового призначення; метрополітени
(крім об’єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення); тунелі; об’єкти виробництва, зберігання та утилізації вибухових і радіоактивних речовин й засобів підривань; морські та
річкові споруди, що знаходяться на плаву; нафто-, газо-, продуктопроводи; лісові масиви.
2. Ці Правила є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування (далі — підприємства), громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
3. Центральні органи виконавчої влади з урахуванням специфічних умов та особливостей щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів, віднесених до їх сфери управління, за необхідності видають галузеві
правила пожежної безпеки, які не повинні суперечити цим Правилам та знижувати їх вимоги.
Проекти галузевих правил пожежної безпеки погоджуються ДСНС України у порядку, визначеному
законодавством.
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4. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання
пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення,
створення умов для успішного гасіння пожеж.
5. Особи, відповідальні за забезпечення пожежної безпеки на підприємствах та об’єктах, їх права та обов’язки визначаються відповідно до законодавства.
6. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу або окремих його частин, приміщень, інших об’єктів за домовленістю сторін цивільноправового договору визначаються права та обов’язки орендаря та орендодавця щодо забезпечення пожежної безпеки та відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки на об’єкті оренди.
7. Застосування аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і обладнання для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій можливе лише за наявності сертифіката відповідності.
Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, визначається законодавством.
II. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
1. Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та об’єктів.
2. Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, 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.
3. На кожному об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) повинен бути встановлений протипожежний режим, який включає:
порядок утримання шляхів евакуації;
визначення спеціальних місць для куріння;
порядок застосування відкритого вогню;
порядок використання побутових нагрівальних приладів;
порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях
і на території;
порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення елементів вентиляційних систем від
горючих відкладень;
порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;
порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;
порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;
порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та
іншого інженерного обладнання;
порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну
безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;
порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки. При розробленні інструкцій дій у разі виникнення
(виявлення) пожежі необхідно використовувати розділ VIII цих Правил.
Працівники об’єкта мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах під час проходження пожежно-технічного мінімуму.
4. Для кожного приміщення об’єкта мають бути розроблені та затверджені керівником об’єкта інструкції про заходи пожежної безпеки.
У цих інструкціях повинні вказуватися:
категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки (для виробничих, складських приміщень та лабораторій);
вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;
спеціальні місця для куріння та вимоги до них;
порядок утримання приміщень, робочих місць;
порядок зберігання та застосування легкозаймистих рідин, горючих рідин (далі — ЛЗР, ГР), пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів;
порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, промасленого ганчір’я;
порядок утримання та зберігання спецодягу;
місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт;
порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після
закінчення роботи;
заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку;
граничні показання контрольно-вимірювальних приладів, відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух;
обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.
Ці інструкції мають вивчатися під час проведення протипожежних інструктажів, проходження навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, а також в системі виробничого навчання і вивішуватися на видимих місцях.
5. На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб (далі — об’єкти з масовим перебуванням людей), у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі
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мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових — більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.
На об’єктах з масовим перебуванням людей, які є навчальними (у тому числі дошкільними) закладами, закладами охорони здоров’я із стаціонаром, будинками для людей похилого віку та інвалідів, санаторіями і закладами відпочинку, розважальними, культурно-освітніми та видовищними закладами, критими спортивними будинками і спорудами, готелями, мотелями, кемпінгами, торговими підприємствами та іншими аналогічними за призначенням об’єктами з масовим перебуванням людей, на доповнення до схематичного плану евакуації повинна бути розроблена та
затверджена керівником інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного
разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників. Для об’єктів, у яких передбачається перебування людей уночі,
інструкції повинні передбачати також дії у нічний час.
6. У разі зміни планування або функціонального призначення будинків (приміщень, споруд), технології виробництва, штатного розкладу персоналу плани евакуації та інструкції повинні бути відкориговані.
7. У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежнорятувальних підрозділів.
8. Територія об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість,
а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987,
IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
9. Застосування у будівництві й на виробництві матеріалів та речовин, на які відсутні показники щодо пожежної небезпеки, забороняється.
10. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) повинно бути розроблено інструкцію, в якій необхідно визначити їхні обов’язки щодо
контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем
протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових осіб об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі.
Працівники охорони повинні мати список посадових осіб об’єкта із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів.
11. Працівники об’єкта зобов’язані дотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги цих Правил та інших нормативноправових актів з питань пожежної безпеки.
12. З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння на підприємствах створюється добровільна пожежна охорона, для забезпечення функціонування якої утворюються пожежно-рятувальні підрозділи. Порядок функціонування добровільної пожежної
охорони затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564.
13. У загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих таборах можуть створюватися дружини юних рятувальників-пожежних відповідно до законодавства України.
14. Повноваження у сфері пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, інших господарських об’єднань визначаються їхніми статутами
або договорами між суб’єктами господарювання, що утворили об’єднання. Для виконання делегованих об’єднанню функцій у його апараті створюється служба пожежної безпеки.
15. Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі — протипожежні інструктажі).
Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного виконання
роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).
Види протипожежних інструктажів, а також порядок організації та проведення протипожежних інструктажів, навчання і перевірки знань з
пожежно-технічного мінімуму встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку
здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
16. Посадові особи та працівники проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
17. У навчальних закладах повинно проводитися вивчення правил пожежної безпеки, а також навчання діям на випадок пожежі.
18. У дитячих дошкільних закладах має проводитися виховна робота, спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства, а також набуття навичок особистої безпеки в разі виникнення пожежі.
19. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов’язані організовувати навчання населення за місцем проживання
правилам пожежної безпеки.
20. Приступати до роботи особам, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.
21. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, технічне переоснащення та капітальний ремонт приміщень, будинків і споруд здійснюються
на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку.
III. Загальні вимоги пожежної безпеки до утримання територій, будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів
1. Утримання території
1.1. При розміщенні будинків і споруд слід ураховувати вимоги пожежної безпеки, викладені в ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень», СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».
Територія об’єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування повинні систематично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари, опалого
листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.
1.2. На території населених пунктів та об’єктів забороняється влаштовувати звалища горючих відходів.
1.3. Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин,
пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.
Забороняється зменшувати ширину доріг та проїздів для пожежних автомобілів.
1.4. Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і
споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів.
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1.5. Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту або з інших причин, які унеможливлюють (перешкоджають) проїзд, необхідно негайно повідомити пожежно-рятувальні підрозділи. На період закриття доріг у відповідних місцях мають бути встановлені покажчики напрямку
об’їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються.
1.6. Автомобільні дороги та проїзди для пожежних машин повинні мати дорожнє покриття, придатне для їх проїзду. Влаштовуючи проїзди для
пожежних автомобілів до будівель, споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою, її треба укріплювати шлаком, гравієм або іншими матеріалами для
забезпечення можливості під’їзду будь-якої пори року.
1.7. Рейкові колії, тимчасові траншеї та канави не повинні ускладнювати рух пожежних автомобілів. Для цього в необхідних місцях мають бути
обладнані зручні переїзди, завжди вільні для проїзду пожежних автомобілів.
1.8. Ворота в’їзду на територію об’єкта, які відчиняються за допомогою електропривода, повинні мати пристосування (пристрої), які дозволяють
відчиняти їх вручну.
1.9. На ділянках території об’єктів, де можливе утворення зон із газо-, пароповітряними сумішами, концентрація в яких горючої речовини вище
нижньої концентраційної межі поширення полум’я, проїзд транспорту не дозволяється, про що розміщуються заборонні написи (покажчики).
1.10. На території об’єкта повинно бути забезпечено освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків
та споруд.
1.11. На території сільських населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств у місцях, які визначаються органами місцевого
самоврядування, повинні бути встановлені пристрої для подавання звукових сигналів з метою оповіщення людей на випадок пожежі і має бути
запас води для пожежогасіння, кількість якої повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-74:2013 «Зовнішні мережі і споруди. Водопостачання», як
для житлових будинків.
1.12. Територія навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об’єктів, розміщених у лісових масивах, повинна
утримуватися так, щоб виключалася можливість перекидання лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на
об’єктах — поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому).
Від лісових масивів до будівель та споруд повинні бути витримані протипожежні розриви (відстані) відповідно до вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».
1.13. На прилеглій території до житлових будинків, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об’єктів, стоянок транспорту забороняється
залишати на відкритих майданчиках та дворах ємності з ЛЗР і ГР, балони зі стисненим та зрідженим газом, ацетиленові генератори із залишками невідпрацьованого карбіду кальцію або карбідного мулу, а також зберігати балони з-під газів, ємності, не очищені від решток ЛЗР та ГР.
1.14. Тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
крім тих, що розміщуються на території ринків, відповідно до затвердженого плану-схеми повинні розміщуватися на відстані не менше 10 м від
інших будівель та споруд, крім випадків, коли згідно з будівельними нормами потрібна більша протипожежна відстань або коли їх можна встановлювати біля зовнішніх стін без отворів, які відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін.
Будівлі мобільні (інвентарні) допускається розміщувати групами, але не більше 10 у групі і загальною площею не більше 800 м 2. Відстань між
групами цих будівель повинна становити не менше 15 м.
1.15. На території об’єкта площею понад 3 га на в’їздах (виїздах) повинні бути встановлені схеми території, в яких слід вказувати розміщення
будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градирень, під’їздів пожежних автомобілів до них.
1.16. Забороняється стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель, на відстані менше 10 м від в’їзних воріт на територію об’єктів, менше
5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів.
У зазначених місцях встановлюються (вивішуються) відповідні заборонні знаки.
1.17. На майданчиках та проходах, які використовуються для евакуації людей, з трибун відкритих спортивних споруд, біля входів і виходів з
будинків спортивних споруд з місцями для глядачів, театрів, клубів, кіноконцертних залів забороняється влаштовувати виступи, перешкоди, які
заважають руху людей. Також забороняється зниження їх розрахункової ширини, збільшення ухилів, установлення на них тимчасових споруд.
1.18. Розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30 м від будівель та споруд, викидати незагашене вугілля забороняється. В окремих випадках для приготування їжі на відкритому вогні дозволяється зменшувати ці відстані до 5 м за умови наявності спеціально
обладнаного вогнища та вигородження місця застосування відкритого вогню негорючими конструкціями (екранами) на максимальну висоту можливого полум’я.
В усіх випадках забороняється залишати без догляду джерела відкритого вогню.
1.19. Керівник об’єкта та/або підприємства своїм розпорядчим документом визначає спеціальні місця для куріння, які необхідно позначити відповідним знаком або написом, і місця, де встановлюють урну або попільницю з негорючих матеріалів.
Куріння за межами спеціально відведених місць забороняється.
1.20. Місця для розведення багать треба утримувати очищеними до верхнього шару ґрунту, облямовувати смугою очищеного ґрунту не менше
2,5 м завширшки і розміщувати на відстані не менше 30 м від будинків та споруд, 25 м — до стоянок автотранспорту, 50 м — до хвойного та 25 м —
до листяного лісового масиву.
1.21. З метою обмеження розповсюдження вогню під час виникнення пожежі у наметовому таборі намети слід установлювати в 1 – 2 ряди з
відстанню між ними та рядами не менше 2,5 м. Площа, яку займає одна група наметів, не повинна перевищувати 1000 м 2 при відстані між групами
не менше 15 м.
2. Утримання будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів
2.1. Усі будинки, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від горючого сміття та відходів виробництва. Терміни очищення встановлюються технологічними регламентами або інструкціями, що затверджуються керівником об’єкта або підприємства.
2.2. Керівники об’єктів, підприємств повинні забезпечити утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечити їх
технічне обслуговування.
2.3. Тип заповнення прорізів у протипожежних перешкодах повинен відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».
Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах повинні утримуватись у справному стані. Не
допускається встановлювати будь-які пристрої, що перешкоджають нормальному зачиненню протипожежних дверей.
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2.4. Клас вогнестійкості проходок електричних кабелів та інженерного обладнання будинків через огороджувальні конструкції з нормованою
межею вогнестійкості або через протипожежні перешкоди має бути не меншим, ніж нормована межа вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознаками E (показник втрати цілісності) та I (показник втрати теплоізолювальної спроможності).
У місцях проходок трубопроводів через протипожежні перешкоди трубопроводи та їхню ізоляцію слід виконувати з негорючих матеріалів.
2.5. Дерев’яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисному оброблянню, за винятком вікон,
дверей, воріт, підлоги, стелажів.
2.6. Роботи, пов’язані з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисним оброблянням, виконуються суб’єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт.
2.7. Упродовж строку експлуатації вогнезахисного покриву (просочення) повинні здійснюватись заходи щодо підтримання його у відповідному
технічному стані. Для цього наказом керівника господарчого органу підприємства, що експлуатує об’єкт, на якому виконано вогнезахисне обробляння, призначається посадова особа, відповідальна за утримання вогнезахисного покриву.
Ця особа здійснює нагляд за технічним станом вогнезахисного покриву (просочення) у порядку, визначеному регламентом робіт з вогнезахисту.
2.8. Не менше одного разу на рік комісією господарчого органу здійснюється перевірка стану вогнезахисного покриву (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення).
У разі виявлення пошкоджень вогнезахисного покриву (просочення) господарчий орган повинен ужити заходів щодо його відновлення (ремонту або
заміни). Ремонт вогнезахисного покриву (просочення) здійснюється в порядку, визначеному Регламентом та проектом проведення робіт.
Якщо пошкоджений вогнезахисний покрив (просочення) не підлягає ремонту або закінчився строк його експлуатації, господарчий орган повинен забезпечити заміну вогнезахисного засобу або проведення повторного вогнезахисного обробляння. Заміна та повторне вогнезахисне обробляння здійснюються в порядку, визначеному для виконання робіт з вогнезахисного обробляння.
2.9. Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної
небезпеки «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас
зони за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі — НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та
ззовні.
Категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначаються керівниками (технологами) об’єктів, або проектувальними організаціями,
або спеціалізованими науково-дослідними закладами.
2.10. Зберігати горючі гази, ЛЗР і ГР, вибухові речовини, балони з газами та інші речовини і матеріали, що мають підвищену вибухопожежну
небезпеку, потрібно у приміщеннях, розташованих біля зовнішніх стін верхніх поверхів.
2.11. У підвальних та цокольних поверхах, а також в інших господарських приміщеннях, якщо вхід до них не ізольований від загальних евакуаційних сходових кліток, не допускається улаштовувати:
1) вибухопожежонебезпечні приміщення категорій А і Б, зберігання та застосування ЛЗР і ГР, вибухових речовин, балонів з газами, карбіду
кальцію та інших речовин і матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку;
2) склади горючих матеріалів, майстерні, де використовуються горючі матеріали (за винятком індивідуальних житлових та дачних будинків).
2.12. Забороняється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) під виробничі
дільниці та захаращувати їх сторонніми предметами.
Двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових, підвалів повинні утримуватися зачиненими. На дверях слід вказувати
місце зберігання ключів. Вікна горищ, технічних поверхів, підвалів повинні бути засклені.
2.13. Приямки віконних прорізів підвальних і цокольних поверхів треба регулярно очищати від горючих матеріалів. Не допускається їх захаращувати або закладати віконні прорізи.
2.14. У будинках житлового, громадського, адміністративного та побутового призначення забороняється розміщувати магазини та склади ЛЗР,
ГР, вогненебезпечних (горючих) речовин і матеріалів, балонів з газом, майстерні та інші приміщення з категоріями за вибухопожежною небезпекою
А і Б.
2.15. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд необхідно утримувати справними, пофарбованими.
2.16. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).
Установлювати глухі ґрати дозволяється у квартирах, банках, касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, а також на
інших об’єктах, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб (крім навчальних закладів), та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.
2.17. У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель забороняється з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж:
Г2, В2, Д2, Т2 — для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб;
Г1, В1, Д1, Т2 — для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб.
2.18. У будинках, приміщеннях, спорудах забороняється:
прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби із застосуванням
відкритого вогню;
розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. Їх необхідно прибирати в металеві ящики, щільно закривати кришками
і після закінчення роботи видаляти з приміщення у спеціально відведені за межами будівель місця, забезпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються;
зберігати у житлових, громадських, адміністративних, побутових приміщеннях ЛЗР та ГР, а також використану тару з-під них.
2.19. Під час організації і проведення масових заходів (концерти, спортивні змагання, вечірки, святкові зібрання, ярмарки, презентації, розпродажі, виставки, ділові зустрічі, прийоми, фуршети, весілля, банкети, ювілеї, інші подібні заходи) слід дотримуватись таких вимог:
при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, що не мають на вікнах
глухих ґрат. Для будівель з перекриттями з горючих матеріалів такі заходи можуть проводитись у приміщеннях не вище другого поверху;

№ 9 (93) – № 10 (94), 15 травня 2015

37

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов’язані оглянути приміщення, переконатися в забезпеченості нормованою кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності засобів зв’язку, систем протипожежного захисту;
повинно бути організоване чергування на сцені та у приміщеннях залів членів добровільної пожежної охорони або відповідальних за пожежну
безпеку.
При проведенні таких заходів забороняються заповнення приміщень людьми понад установлену норму, зменшення ширини проходів між рядами, установка в проходах додаткових посадкових місць, повне відключення під час спектаклів або вистав світла, проведення вогневих, фарбувальних та інших пожежо- і вибухонебезпечних робіт, використання свічок, бенгальських вогнів, відкритого вогню, феєрверків, а також включення в програму (сценарій) номерів (вистав) з використанням вогневих ефектів і куріння.
2.20. Під час проведення новорічних та різдвяних свят:
ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;
за відсутності в приміщенні електричного освітлення або його відключення святкування новорічної ялинки повинно проводитися тільки протягом світлового дня;
ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації;
гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі, промислового виробництва застосовуються за умови наявності паспорта або
сертифіката відповідності;
підключення гірлянд до мережі повинно виконуватися тільки за допомогою штепсельних з’єднань;
у разі виявлення несправності в ілюмінації вона повинна бути терміново вимкнена;
забороняється застосовувати для прикрашання ялинки свічки.
2.21. Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого призначення, а також на трибунах не повинна перевищувати кількості, встановленої ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»,
ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»,
іншими будівельними нормами за видами будинків та споруд або визначеної розрахунком, виходячи з пропускної спроможності шляхів евакуації.
У разі відсутності у будівельних нормах даних для розрахунку площі, що припадає на одну особу, місткість залу приймається з розрахунку не
менше 1 м 2 на одну особу.
2.22. Будинки та інші об’єкти мають бути забезпечені адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасадах будівель або інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби.
2.23. Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати вимогам 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», СНиП 2.09.02-85*
«Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного
та побутового призначення», інших будівельних норм за видами будинків та споруд.
2.24. У разі розміщення технологічного, експозиційного та іншого обладнання у приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні проходи до
сходових кліток та інших шляхів евакуації відповідно до 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», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і
гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», інших будівельних норм за видами
будинків та споруд.
2.25. Розміщення крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях повинно відповідати вимогам
ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та
фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», ДБН В.2.2-16-2005 «Культурновидовищні та дозвіллєві заклади».
2.26. У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно розміщувати (дозволяється перебування) не більше 50 осіб.
2.27. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень), за винятком випадків, які обумовлені ДБН В.1.1-7-2002
«Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки».
За наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які відкриваються зсередини без
ключа.
2.28. Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових
клітках повинні кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність
згідно з ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» та відповідати групам поширення полум’я РП1, РП2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 «Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження
полум’я».
2.29. Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями, котрі не повинні зменшувати встановлену 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», СНиП 2.09.02-85*
«Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного
та побутового призначення» ширину сходових маршів і площадок.
2.30. На сходових клітках (за винятком незадимлюваних) дозволяється встановлювати прилади опалення, у тому числі на висоті 2,2 м та вище
від поверхні проступів та сходових площадок, сміттєпроводи, поверхові сумісні електрощити, поштові скриньки та пожежні кран-комплекти за
умови, що це обладнання не зменшує нормативної ширини проходу сходовими площадками та маршами.
2.31. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним
освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок (далі — ПУЕ). Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
2.32. Встановлені згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» світлові покажчики «Вихід» необхідно постійно утримувати справними. У залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних приміщеннях вони мають бути увімкнуті на весь час перебування людей (проведення заходу).
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2.33. Для об’єктів IV та V категорій складності згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії
складності об’єктів будівництва» слід визначати розрахунковий час евакуації людей у разі пожежі відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
2.34. На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будинків (крім житлових), де у вечірній та нічний час можливе перебування
людей, повинен мати електричні ліхтарі. Кількість ліхтарів визначається адміністрацією, виходячи з особливостей об’єкта, наявності чергового персоналу, кількості людей у будинку (але не менше одного ліхтаря на кожного працівника, який чергує на об’єкті у вечірній або нічний час).
2.35. Сміттєзбірні камери та стволи повинні регулярно очищатися від сміття та горючих відходів, які треба збирати на спеціально виділених
майданчиках у контейнери або ящики з негорючих матеріалів.
Двері сміттєзбірних камер повинні утримуватися замкненими на замок.
2.36. Порядок експлуатації пожежних ліфтів визначається чинним законодавством.
2.37. Не допускається:
улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають
вільній евакуації людей;
захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;
забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні
двері будівель;
розташовувати у тамбурах виходів, за винятком квартир та індивідуальних житлових будинків, гардероби, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у тому числі тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалу;
захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, люки на балконах і лоджіях, переходи в суміжні секції та виходи на зовнішні евакуаційні драбини, евакуаційні площадки квартир житлових будинків;
знімати встановлені на балконах (лоджіях) драбини;
улаштовувати у сходових клітках приміщення будь-якого призначення (кіоски), обладнання;
улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для
інженерних комунікацій горючі матеріали;
розташовувати в ліфтових холах приміщення різного призначення;
робити засклення або закладання жалюзі і отворів повітряних зон у незадимлюваних сходових клітках;
знімати двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;
заміняти скло, що не дає скалок при руйнуванні, на звичайне у дверях;
знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому
положенні;
зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових кліток або закладати їх;
розвішувати у сходових клітках на стінах дзеркала, стенди, панно, інші горючі матеріали.
IV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
1. Електроустановки
1.1. Експлуатація електроустановок повинна відповідати вимогам ПУЕ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за
№ 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91) (далі — ПТЕ), Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.
1.2. Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту повинні відповідати класу зони
згідно з ПУЕ, мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.
1.3. Електрообладнання може застосовуватися у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах лише за умови відповідності їх рівня вибухозахисту (ступеня захисту оболонки) класу зони.
Слабострумові внутрішні електромережі у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, а також по горючих основах повинні виконуватися
відповідно до ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01 до внутрішніх електромереж.
Над вибухонебезпечними зонами будь-якого класу (як у приміщеннях, так і в зовнішніх вибухонебезпечних установках) не допускається розміщувати електрообладнання без засобів вибухозахисту та прокладати електропроводи і кабелі над цими зонами способами, що не допускаються
у вибухонебезпечних зонах відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01.
1.4. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводомвиготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.
1.5. На електродвигуни, світильники, інші електричні машини, апарати та обладнання, встановлені у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах, повинні бути нанесені знаки, що вказують на їх ступінь захисту згідно з чинними стандартами.
1.6. З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або
затискачів.
Місця з’єднання жил проводів і кабелів, а також з’єднувальні та відгалужувальні затискачі повинні мати мінімальний перехідний опір, щоб
уникнути їх перегрівання і пошкодження ізоляції стиків. Струм втрат ізоляції стиків повинен бути не більше струму втрат ізоляції цілих жил цих
проводів і кабелів.
1.7. В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з’єднувальні коробки повинні бути закриті кришками
з негорючих або важкогорючих матеріалів або оснащені автономними системами пожежогасіння.
1.8. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж забороняються. Винятком можуть бути тимчасові електромережі, які живлять
ілюмінаційні установки, а також електропроводки в місцях проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних та аварійних робіт.
1.9. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі ступенем захисту оболонок менше IP 44 повинні розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за винятком матеріалів груп Г1, Г2, або можуть бути оснащені автономними системами пожежогасіння.
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1.10. Відстань між світильниками з лампами розжарювання та предметами (конструкціями та конструктивними елементами будинків) з горючих
матеріалів, за винятком груп Г1, Г2, повинна бути не менше таких значень:

номінальна потужність Р, Вт
100
300
500

мінімальна відстань, м
0,5
0,8
1,0

Інші види світильників повинні розміщуватися від горючих матеріалів та предметів на відстані не менше 0,5 м, від будівельних конструкцій, що містять
горючі матеріали груп горючості Г3, Г4,— не менше 0,2 м, а від конструкцій із горючих матеріалів груп горючості Г1, Г2 — не менше 0,1 м.
У разі неможливості дотримання вказаних відстаней до зазначених матеріалів та предметів (конструкцій та конструктивних елементів будинків)
вони повинні бути захищені негорючими теплоізоляційними матеріалами.
1.11. У разі встановлення світильників на (у) підвісні стелі чи їх облицювання з матеріалів груп горючості Г3, Г4 місця прилягання цих світильників необхідно захищати негорючим теплоізоляційним матеріалом або матеріалом групи горючості Г1.
1.12. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів
повинна бути не менше 1 метра.
У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ (конструкцій, деталей) повинна становити не менше 0,01 метра. У разі неможливості забезпечити вказану відстань провід (кабель) слід
відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 метра.
У разі прихованого прокладання таких проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу, що підтверджується актом проведення прихованих робіт.
1.13. Застосування електричних опалювальних приладів у приміщеннях категорій за вибухопожежонебезпекою А та Б забороняється.
1.14. Для опалення будинків та приміщень площею до 50 м 2, мобільних (інвентарних) будівель можуть застосовуватися масляні радіатори та
нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами. Такі радіатори та електропанелі повинні мати справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор.
1.15. Для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень з вибухонебезпечними і пожежонебезпечними зонами
будь-якого класу, архівів, книгосховищ та інших подібних приміщень необхідно передбачати встановлення апаратів відключення (вимикачів) поза
межами (ззовні) вказаних приміщень на негорючих стінах (перегородках) або на окремих опорах. Спільні апарати відключення (вимикачі) слід розташовувати в ящиках з негорючих матеріалів або в нішах, які мають пристосування для пломбування та замикання на замок.
1.16. Електрощити, групові електрощитки повинні бути захищені автономними системами пожежогасіння та оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
1.17. Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати повинні встановлюватися на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.
1.18. Забороняється:
проходження повітряних ліній електропередач та зовнішніх електропроводок над горючими покрівлями, навісами, штабелями лісу, складами
пально-мастильних матеріалів, торфу, дров та інших горючих матеріалів;
відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і ближче 1 м і 5 м
від них відповідно, а також у сходових клітках;
експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;
застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред’являються до переносних (пересувних) електропроводок;
застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання;
користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;
підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими
горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);
використання в пожежонебезпечних зонах світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а також з відбивачами і розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів;
складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами;
використання побутових електронагрівальних приладів без негорючих теплоізоляційних підставок та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено;
прокладання в сходових клітках електропроводів і кабелів незалежно від їх напруги, крім електропроводки для освітлення звичайних сходових кліток;
розміщення в кабельних спорудах будь-яких тимчасових пристроїв, зберігання в них матеріалів та устаткування.
1.19. У всіх незалежно від призначення приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх
електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).
1.20. Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають
проводитись 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ.
1.21. Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
1.22. У приміщеннях категорій А, Б, В за вибухопожежною та пожежною небезпекою має бути забезпечено дотримання вимог електричної іскробезпеки згідно з ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования».
1.23. Не допускається установлювати всередині ліфтових кабін будь-які додаткові електротехнічні пристрої, не передбачені виробником ліфтових кабін.
1.24. Приміщення електрощитових необхідно відділяти протипожежними перешкодами відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».
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2. Опалення, вентиляція і кондиціювання
2.1. Перед початком опалювального сезону теплові мережі, які розташовані у приміщеннях, котельні, теплогенераторні й калориферні установки,
печі та інші опалювальні прилади мають бути перевірені й відремонтовані. Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації.
Результати перевірок фіксуються у спеціальному журналі із зазначенням дати, особи, яка здійснювала перевірку, та її підпису.
За устаткуванням має бути організовано постійний та періодичний контроль (діагностування) його технічного стану.
2.2. Гарячі поверхні теплових мереж, розташованих у приміщеннях, у яких вони можуть створити небезпеку спалахування газів, парів, аерозолів або пилу, треба ізолювати таким чином, щоб температура на поверхні теплоізольованої конструкції була не менше ніж на 20 % нижче температури самоспалахування речовин.
Усі гарячі ділянки поверхонь обладнання і трубопроводів, що розташовані в зоні можливого потрапляння на них легкозаймистих, горючих або
вибухонебезпечних речовин, необхідно покрити металевою обшивкою.
Не допускається експлуатація теплових мереж з просоченою легкозаймистими, горючими або вибухонебезпечними речовинами теплоізоляцією.
2.3. Топлення печей та котлів на підприємствах повинно проводитися призначеними особами, які пройшли протипожежний інструктаж.
Режим, час та тривалість топлення печей встановлюються розпорядженням керівника підприємства з урахуванням місцевих умов.
2.4. Топлення печей у будинках та спорудах, за винятком житлових будинків, повинно припинятися не менше ніж за дві години до закінчення
роботи, а в лікарнях та на інших об’єктах з цілодобовим перебуванням людей — за дві години до сну.
2.5. Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме:
опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі — не рідше одного разу на три місяці;
печей безперервної дії — не рідше одного разу на два місяці;
кухонних плит та кип’ятильників — один раз на місяць.
На підприємствах результати очищення димоходів та печей повинні фіксуватися у відповідному журналі.
2.6. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій, що відповідають вимогам
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».
Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися під топковими дверцятами (топковим отвором) металевим листом розміром 0,7 × 0,5 м, що
розташовується своїм довгим боком уздовж печі.
2.7. Відстань від печей до товарів, стелажів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менше 0,7 м, а від топкових отворів — не менше 1,25 м.
2.8. На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, повинні бути відштукатурені та побілені.
2.9. Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів повинні бути обладнані іскрогасниками.
2.10. Попіл і шлак, які вигрібають з топки, необхідно заливати водою та виносити в місця, спеціально для цього відведені.
2.11. На присадибних ділянках житлових будинків, у яких використовуються опалювальні печі або інші установки, що працюють на рідкому
паливі, допускається зберігання ГР у резервуарах місткістю до 2 м 3.
Відстань від цих резервуарів до житлових будинків встановлюється відповідно до вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».
2.12. Улаштування тимчасових печей у приміщеннях забороняється.
Як виняток, у разі необхідності дозволяється установка тимчасових металевих печей у приміщеннях гуртожитків, адміністративних, громадських
та допоміжних будинках підприємств, а також у житлових та дачних будинках, на будівельних майданчиках за умови виконання інструкцій підприємств — виробників цих приладів, а також:
підлогу з горючих матеріалів під печами необхідно ізолювати одним рядом цеглин, покладених плиском на глиняному розчині, або негорючим
теплоізолювальним матеріалом завтовшки не менше 0,12 м з обшивкою зверху покрівельною сталлю;
печі треба встановлювати на відстані не менше 1 м від конструкцій з матеріалів груп горючості Г3, Г4 та не менше 0,7 м — від конструкцій з
матеріалів груп горючості Г1, Г2;
металеві димові труби, що прокладаються під стелею або паралельно до стін та перегородок з матеріалів груп горючості Г3, Г4, повинні бути
від них на відстані не менше ніж 0,7 м — без ізоляції на трубі; не менше ніж 0,25 м — з ізоляцією, яка не допускає підвищення температури на її
зовнішній поверхні понад 90°C;
металеві димові труби допускається прокладати через перекриття з горючих матеріалів за умови влаштування перегородки з негорючих матеріалів розміром не менше 0,51 м. У разі виведення металевої димової труби через вікно (коли відсутнє риштування) в нього треба вставляти лист покрівельного заліза, який замінює переділку, розміром не менше трьох діаметрів димової труби. Кінець труби слід виводити за стіну будинку не менше
ніж на 0,7 м та закінчувати спрямованим угору патрубком заввишки не менше 0,5 м. Патрубок, який виводиться з вікна верхнього поверху, повинен
підніматися вище карниза на 1 м. На патрубку треба встановлювати пристрої для відведення атмосферних опадів.
2.13. Під час експлуатації пічного опалення не допускається:
залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;
користуватися печами, які мають тріщини;
розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев’яній підлозі або горючій підставці;
сушити (складати, підвішувати) на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
застосовувати для розпалювання печей ЛЗР та ГР; топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;
використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника; здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами
топливника;
використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;
прокладати димоходи (борови) опалювальних печей поверхнею горючих основ;
здійснювати топлення печей під час проведення у приміщеннях масових заходів;
використовувати для димових труб асбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев’яні димоходи.
2.14. Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В забороняється.
2.15. У приміщеннях складів категорій А, Б і В за вибухопожежною та пожежною небезпекою, у коморах та в місцях, відведених для складування горючих матеріалів, у приміщеннях для наповнення і зберігання балонів зі стисненими та скрапленими газами опалювальні прилади потрібно
обгороджувати екранами з негорючих матеріалів, які встановлюються на відстані не менше 0,1 м від приладів опалення.
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2.16. Біля кожної форсунки котельної або теплогенеруючої установки, яка працює на рідкому паливі, повинен бути встановлений піддон з піском.
2.17. У приміщенні котелень та інших теплогенеруючих установок підприємств і населених пунктів забороняється:
допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму та не отримали відповідних кваліфікаційних посвідчень, а
також залишати без догляду працюючі котли і нагрівники;
експлуатувати установки у разі підтікання рідкого палива або витікання газу із системи паливоподачі;
розпалювати установки без їх попередньої продувки; подавати паливо, коли форсунки або газові пальники згасли;
працювати при зіпсованих або відключених приладах контролю й регулювання, а також за їх відсутності;
сушити спецодяг, взуття, інші матеріали на котлах та паропроводах.
2.18. Системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».
2.19. Не допускається робота технологічного обладнання у вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях при несправних
або відключених гідрофільтрах, сухих фільтрах, пиловсмоктувальних, пиловловлювальних (каменевловлювачі або магнітні вловлювачі) та інших
пристроях систем вентиляції.
У тамбур-шлюзах при приміщеннях категорій А і Б, у яких виділяються вибухонебезпечні пари, гази та пил, слід постійно (на весь період роботи, зберігання товарів, речовин) забезпечувати необхідний підпір повітря.
2.20. Усі металеві повітроводи, трубопроводи, фільтри та інше обладнання витяжних установок, що транспортують горючі та вибухонебезпечні
речовини, повинні бути заземлені та захищені від статичної електрики, а також мати пристрої для очищення.
2.21. При встановленні вибухозахищених вентиляторів поза приміщеннями для них слід влаштовувати спеціальне укриття з негорючих матеріалів.
2.22. Під час експлуатації вентиляційних систем забороняється:
відключати або знімати вогнезатримувальні пристрої;
випалювати накопичені в повітроводах, зонтах жирові відкладення та інші горючі речовини;
закривати витяжні канали, отвори й решітки;
залишати двері вентиляційних камер відчиненими, зберігати в камерах різні матеріали та устаткування;
використовувати припливно-витяжні повітроводи й канали для відведення газів від приладів опалення, газових колонок, кип’ятильників та інших нагрівальних приладів;
складувати впритул (на відстані менше 0,5 м) до повітроводів і устаткування горючі матеріали або негорючі матеріали в горючій упаковці;
видаляти за допомогою однієї системи відсосів різні гази, пар, пил та інші речовини, котрі при змішуванні можуть викликати спалахи, горіння
або вибух;
експлуатувати переповнені циклони.
2.23. Холодильні машини слід розташовувати в приміщеннях для холодильного обладнання. Холодильні машини компресійного типу з холодоагентом при вмісті масла в будь-якій із холодильних машин 250 кг та більше не допускається розташовувати у приміщеннях виробничих, громадських, адміністративних та побутових будинків, якщо над ними або під ними є приміщення з масовим (постійним або тимчасовим) перебуванням людей.
У житлових будинках, закладах охорони здоров’я, будинках для людей похилого віку та інвалідів, дитячих навчально-виховних закладах, навчальних
закладах та готелях не допускається розташовувати холодильне обладнання з холодоагентом продуктивністю холоду однієї одиниці обладнання більше
ніж 200 кВт, якщо над їхнім перекриттям або під підлогою є приміщення з масовим (постійним або тимчасовим) перебуванням людей.
Автономні моноблочні кондиціонери, а також автономні кондиціонери роздільного типу допускається розташовувати у будівлях та приміщеннях
різного призначення, крім приміщень, у яких не допускається рециркуляція, за винятком приміщень, визначених згідно з пунктом 7.4.5 глави 7.4
розділу 7 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».
Зовнішні блоки автономних кондиціонерів роздільного типу потужністю по холоду до 12 кВт допускається розташовувати на незасклених лоджіях, відкритих сходових клітках, у критих переходах.
2.24. Холодильне обладнання з аміаковмісним холодоагентом допускається застосовувати при реконструкції для холодопостачання систем
кондиціонування виробничих приміщень, розташовуючи обладнання в окремих будинках, прибудовах або окремих приміщеннях одноповерхових
виробничих будинків. Конденсатори та випарники допускається розташовувати на відкритих майданчиках на відстані не менше ніж 2 м від стіни
будівлі.
Застосування поверхневих повітроохолоджувачів з аміаковмісним холодоагентом не допускається.
2.25. Під час експлуатації калориферів необхідно дотримуватися таких вимог:
відстань між калориферами і конструкціями з горючих та важкогорючих матеріалів має бути не менше 1,5 м за наявності вогневого або електричного підігріву і не менше 0,1 м, коли теплоносієм є вода або пара;
тримати постійно справними контрольно-вимірювальні прилади;
не допускати виникнення зазорів між калориферами, а також між калориферними і будівельними конструкціями камер, а виявлені зазори
зашпаровувати негорючими матеріалами;
систематично проводити пневматичним або гідравлічним способом очищення калориферів від забруднень;
стежити за тим, щоб транзитні канали, якими подається нагріте в калорифері повітря, не мали отворів, крім каналів, призначених для подавання повітря у приміщення.
2.26. Монтаж, підключення, прокладання мереж, улаштування електричного захисту на лініях, які живлять побутові кондиціонери, повинні
проводитися відповідно до вимог інструкції виробника.
Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів необхідно забезпечувати автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.
Переріз електропроводів, які живлять одинично встановлені побутові кондиціонери, повинен відповідати допустимому струмовому навантаженню, яке визначається паспортом на виріб.
Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів мають бути розчищені від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра.
2.27. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:
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використовувати як опорні конструкції горючі елементи конструкцій рам замість монтажних кріплень заводського виготовлення або інших
металевих конструкцій при встановленні кондиціонера у віконному отворі;
вносити в конструкцію кондиціонерів зміни, не передбачені заводом-виробником;
замінювати наявні триполюсні штепсельні роз’єднувачі на двополюсні;
установлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах;
установлювати у виробничих приміщеннях категорій А і Б.
3. Системи централізованого водовідведення (каналізація)
3.1. Скидання (зливання) стоків, які містять ЛЗР та ГР, речовин, що у взаємодії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази, у систему
централізованого водовідведення (каналізацію) забороняється.
3.2. Для запобігання розповсюдженню вогню під час пожежі промислові системи централізованого водовідведення (каналізації) повинні бути
обладнані гідравлічними затворами.
3.3. Для відведення парів і газів, густина яких менша за густину повітря, систему централізованого водовідведення (каналізацію), підземну
трасу необхідно обладнати вентиляційними стояками.
3.4. Каналізаційні системи та гідрозатвори необхідно періодично оглядати й очищати. Кришки оглядових колодязів систем централізованого
водовідведення повинні бути постійно закритими, а на складах ЛЗР та ГР вони повинні мати пофарбування, яке вирізняється, та установлюються
покажчики їх місцезнаходження.
На промислових підприємствах кришки каналізаційних колодязів на системах і спорудах стічних вод із наявністю ЛЗР, ГР і вибухонебезпечних
речовин мають виконуватися з негорючих матеріалів, що не утворюють іскор під час ударів.
Каналізаційні споруди мають обладнуватися вентиляцією відповідно до ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».
3.5. Забороняється:
експлуатувати виробничу каналізацію з несправними або неправильно виконаними гідрозатворами;
об’єднувати потоки різних стічних вод, які спроможні в разі змішування утворювати й виділяти вибухонебезпечні суміші;
з’єднувати витяжну частину каналізаційних стояків із вентиляційними системами та димоходами;
використовувати для освітлення гідрозатворів і колодязів ліхтарі, факели та інші види відкритого вогню.
4. Газове обладнання
4.1. Розміщення газових опалювальних котлів, опалювальних апаратів, ємнісних газових водонагрівників, газобалонних установок має відповідати
протипожежним вимогам будівельних норм щодо газопостачання згідно з ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі
і споруди. Газопостачання» та Правилам безпеки систем газопостачання України, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 1 жовтня 1997 року
№ 254, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758 (далі — НПАОП 0.00-1.20-98).
4.2. Застосовувати вогонь для виявлення витоку газу з газопроводів, а також користуватися газовими пальниками й приладами в разі несправності їх чи несправності газопроводів та арматури забороняється.
4.3. Виявивши у приміщенні запах газу, слід негайно припинити його подавання, викликати аварійну газову службу і провітрити приміщення.
До усунення несправності у приміщенні забороняється запалювати сірники, курити, застосовувати відкритий вогонь, вмикати та вимикати електроприлади.
4.4. Улаштування дахових котелень на природному газі має відповідати ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні», ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту».
V. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту
1. Системи протипожежного захисту, засоби зв’язку
1.1. Усі системи протипожежного захисту (далі — СПЗ) мають бути справними і утримуватися в постійній готовності до виконання роботи.
Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни,
при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах.
1.2. Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне
обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту».
1.3. Якщо для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок у приміщеннях, які згідно з нормативними документами не підлягають обов’язковому
оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, застосовують автономні системи пожежогасіння, ці приміщення можуть забезпечуватися
первинними засобами пожежогасіння на 50% їх норм належності для цих приміщень.
Проектування, монтування, експлуатування і технічне обслуговування автономних систем пожежогасіння слід здійснювати відповідно до чинних
нормативних документів та технічної документації підприємств-виготовлювачів.
1.4. Монтаж, введення до експлуатування і технічне обслуговування СПЗ повинно проводитись відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту».
1.5. Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, необхідно забезпечувати засобами зв’язку, які дають можливість використання
їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби.
1.6. Об’єкти з масовим перебуванням людей, потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки повинні мати телефонний зв’язок
із найближчим пожежно-рятувальним підрозділом або з центром прийняття тривожних оповіщень населеного пункту.
2. Система протипожежного водопроводу
2.1. Зовнішній протипожежний водопровід повинен відповідати таким вимогам:
1) необхідність облаштування системи зовнішнього протипожежного водопроводу населених пунктів, підприємств та вимоги до цих систем
визначаються ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі»;
2) відповідальними за технічний стан пожежних гідрантів, установлених на мережі водопроводу населених пунктів, є відповідні служби (організації, установи), які утримують ці мережі водопроводу, а на території підприємств — їх власники або орендарі;
3) пожежні гідранти та пожежні резервуари повинні бути справними і утримуватися таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води
пожежними автомобілями;
4) у разі відключення ділянок водопровідної мережі та гідрантів або зменшення тиску мережі нижче за потрібний необхідно сповіщати про це
пожежно-рятувальні підрозділи;
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5) для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу необхідно 1 раз на рік проводити випробування на
тиск та витрату води з оформленням акта. Випробування водопроводу повинно проводитися також після кожного ремонту, реконструкції або підключення нових споживачів до мережі водопроводу;
6) пожежні гідранти і водойми повинні мати під’їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об’єкта або поблизу нього (у радіусі до
200 м) природних або штучних вододжерел до них повинні бути влаштовані під’їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 × 12 м для
встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року;
7) витрачений під час гасіння пожежі протипожежний запас води з резервуарів має бути відновлений у строк згідно з ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди»;
8) пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання повинні бути захищені від замерзання води. Узимку для забирання води з відкритих вододжерел слід встановлювати утеплені ополонки розміром не менше 0,6 × 0,6 м, які мають утримуватись у зручному для використання стані;
9) підтримання у постійній готовності штучних водойм, водозабірних пристроїв, під’їздів до вододжерел покладається: на підприємстві — на
його власника (орендаря); у населених пунктах — на органи місцевого самоврядування;
10) біля місць розташування пожежних гідрантів і водойм повинні бути встановлені (відповідальні за встановлення — згідно з підпунктом 9
цього пункту) покажчики (об’ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них:
для пожежного гідранта — літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра
трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева);
для пожежної водойми — літерним індексом ПВ, цифровими значеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів,
котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми;
11) водонапірні башти повинні бути забезпечені під’їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою
будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти слід наносити позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води
пожежно-рятувальною технікою;
12) не допускається використовувати для побутових, виробничих та інших господарських потреб протипожежний запас води, що зберігається
в резервуарах, водонапірних баштах, водоймах та інших ємнісних спорудах.
2.2. Система внутрішнього протипожежного водопроводу повинна відповідати таким вимогам:
1) необхідність улаштування внутрішнього протипожежного водопроводу, кількість вводів у будинок, витрати води на внутрішнє пожежогасіння
та кількість струменів від пожежних кран-комплектів визначаються, виходячи з вимог ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
2) внутрішні пожежні кран-комплекти слід установлювати в доступних місцях за ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».
При цьому їх розміщення не повинно заважати евакуації людей;
3) кожен пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними;
4) пожежний плоскоскладальний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в «гармошку» або подвійну скатку, приєднаним до крана та
ствола і не рідше одного разу на шість місяців розгортати та згортати наново;
5) використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням, не допускається;
6) у вибухопожежонебезпечних приміщеннях за наявності пилу пожежні крани повинні бути укомплектовані пожежними стволами, що подають
воду як суцільним струменем, так і розпиленим;
7) пожежні кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для
опломбування та візуального огляду їх без розкривання. При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для зберігання двох вогнегасників. На дверцята шаф, в яких знаходяться вогнегасники, мають бути нанесені відповідні покажчики за ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний
захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»;
8) спосіб установлення пожежного кран-комплекту повинен забезпечувати зручність повертання вентиля та приєднання рукава. Напрямок осі
вихідного отвору патрубка пожежного крана повинен виключати різкий залом пожежного рукава у місці його приєднання;
9) на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер
телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів;
10) пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість місяців підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом
пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. Пожежні кран-комплекти повинні постійно бути справними і доступними для використання;
11) зовнішні патрубки з приєднуваними головками, засувки, зворотні клапани для приєднання рукавів пожежних машин повинні утримуватись
у справному стані;
12) у неопалюваних приміщеннях узимку вода з внутрішнього протипожежного водопроводу повинна зливатись. При цьому біля пожежних
кранів-комплектів повинні бути написи (таблички) про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або пуску насоса. З порядком
відкривання засувки або пуску насоса необхідно ознайомити всіх працівників цього об’єкта;
13) за наявності в неопалюваному приміщенні (будинку) трьох і більше пожежних кранів-комплектів на сухотрубній мережі внутрішнього протипожежного водопроводу в утепленому місці на вводі необхідно встановлювати засувку з електроприводом. Її відкриття та пуск насоса слід
здійснювати дистанційно від пускових кнопок, установлених всередині шафок пожежних кран-комплектів.
2.3. Насосні станції повинні відповідати таким вимогам:
1) у приміщенні насосної станції повинні бути вивішені загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв’язки насосів. На кожній засувці
і пожежному насосі-підвищувачі повинна бути інформація про їх призначення. Порядок увімкнення насосів-підвищувачів визначається інструкцією;
2) приміщення насосних станцій повинні бути опалюваними, у них забороняється зберігання сторонніх предметів і устаткування;
3) трубопроводи й насоси необхідно фарбувати у відповідний колір згідно з ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»,
ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»;
4) електрифіковані засувки повинні перевірятися не рідше двох разів на рік, а пожежні насоси — щомісяця й утримуватись у постійній експлуатаційній готовності. Не рідше одного разу на місяць повинна перевірятися надійність переведення пожежних насосів з основного на резервне
електропостачання (у тому числі від дизельних агрегатів) з реєстрацією результатів у журналі;
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5) розміщення запірної арматури на всмоктувальних і напірних трубопроводах пожежних насосів повинно забезпечувати можливість заміни або
ремонту будь-якого насоса, зворотного клапана, запірної арматури без припинення подавання води в мережу протипожежного водопроводу;
6) біля входу в приміщення насосної станції слід розміщувати напис (табло) «Пожежна насосна станція» з освітленням уночі;
7) якщо на насосній станції немає постійного чергового персоналу, то приміщення повинно замикатися на замок, а місце зберігання ключів —
зазначатися написом на дверях.
3. Протипожежна техніка. Первинні засоби пожежогасіння
3.1. Кількість та номенклатура основних видів пожежної техніки для захисту населених пунктів і об’єктів регламентується вимогами ДБН 360-92**
«Планування і забудова міських і сільських поселень», СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».
3.2. Використання пожежної техніки, у тому числі пожежного обладнання, інвентарю та інструменту, для господарських, виробничих та інших
потреб, не пов’язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, забороняється.
3.3. Пересувна пожежно-рятувальна або пристосована для пожежогасіння техніка повинна утримуватися в опалюваних (з температурою середовища не нижче 10°C) пожежних депо або спеціально призначених для цієї мети приміщеннях (боксах), котрі повинні мати освітлення, телефонний зв’язок,
тверде покриття підлоги, утеплені ворота, інші пристрої та обладнання, необхідні для забезпечення нормальних і безпечних умов роботи.
3.4. Пожежно-рятувальні автомобілі, мотопомпи та причепи, введені в експлуатацію (поставлені на бойове чергування або в резерв), повинні
бути у повній готовності до виїзду (застосування) за тривогою: бути справними, мати повний комплект придатного до застосування пожежнотехнічного оснащення, заправлені пальним, мастильними матеріалами, забезпечені запасом вогнегасних речовин.
3.5. Про перевірку стану агрегатів пожежної техніки із запуском двигуна необхідно робити запис у спеціальному журналі, який зберігається у
приміщенні, де встановлена ця техніка.
3.6. Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.
Ця вимога стосується також будівель, споруд та приміщень, обладнаних будь-якими типами систем пожежогасіння, пожежної сигналізації або
внутрішніми пожежними кран-комплектами.
До початку експлуатації об’єкти (будинки, споруди, приміщення, технологічні установки) повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року № 151, зареєстрованими у Міністерстві юстиції
України 29 квітня 2004 року за № 554/9153.
3.7. Під час вибору первинних засобів пожежогасіння потрібно враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин
і матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними речовинами, а також площу виробничих приміщень, відкритих майданчиків та установок.
3.8. Необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння повинна визначатися відповідальним за пожежну безпеку на об’єкті окремо для
кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих установок.
Якщо в одному приміщенні знаходяться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними
стінами, то всі ці приміщення повинні забезпечуватись вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.
3.9. Вибирання типу та визначення необхідної кількості вогнегасників повинні здійснюватись відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 2 квітня 2004 року № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153.
3.10. Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід установлювати вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007
«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Знаки повинні бути
розміщені на видимих місцях на висоті 2 – 2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).
Розміщення та експлуатація вогнегасників повинні здійснюватись згідно з вимогами Типових норм належності вогнегасників, Правил експлуатації
вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154.
Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом:
навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей,
достатній для її повного відчинення;
установлювання в пожежні шафи поруч з пожежними кранами, у спеціальні тумби, підставки або на пожежні щити (стенди).
3.11. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на
території підприємств повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити (стенди).
Пожежні щити (стенди) повинні встановлюватись на території об’єкта площею більше 200 м 2 з розрахунку один щит (стенд) на 5000 м 2 захищуваної площі.
До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники — 3 шт., ящик з піском — 1 шт., покривало з
негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 × 2 м — 1 шт., гаки — 3 шт., лопати — 2 шт., ломи — 2 шт., сокири — 2 шт.
На пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватися ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні,
споруді, установці.
Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета
сигнальные и знаки безопасности».
Склади пиломатеріалів, тари та волокнистих матеріалів потрібно забезпечувати необхідною (понаднормовою) кількістю пожежних щитів з набором первинних засобів пожежогасіння згідно з місцевими умовами.
3.12. На пожежних щитах (стендах) необхідно вказувати їх порядкові номери та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
Порядковий номер пожежного щита вказують після літерного індексу «ПЩ».
3.13. Пожежні щити (стенди) повинні забезпечувати:
захист вогнегасників від потрапляння прямих сонячних променів, а також захист знімних комплектуючих виробів від використання не за призначенням (для щитів та стендів, установлюваних поза приміщеннями);
зручність та оперативність зняття (витягання) закріплених на щиті (стенді) комплектуючих виробів.
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3.14. Немеханізований пожежний ручний інструмент, розміщений на об’єкті у складі комплектації пожежних щитів (стендів), підлягає періодичному обслуговуванню, яке включає такі операції:
очищення від пилу, бруду та слідів корозії;
відновлення фарбування з урахуванням вимог стандартів;
випрямлення ломів та суцільнометалевих гаків для виключення залишкових деформацій після використання;
відновлення потрібних кутів загострювання інструмента з дотриманням вимог стандартів.
3.15. Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява
осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних
приладів.
Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна перевищувати:
15 м — для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини);
20 м — для приміщень категорій В, Г, а також для громадських будівель та споруд.
Пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації.
3.16. Навішування вогнегасників на кронштейни, розміщення їх у тумбах або пожежних шафах повинні забезпечувати можливість прочитування маркувальних написів на корпусі.
3.17. Технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року
№ 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».
3.18. Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати:
облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації;
пломби на пристроях ручного пуску;
бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.
3.19. Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами необхідно негайно направляти на технічне обслуговування.
3.20. На технічне обслуговування з об’єкта одночасно дозволяється відправити не більше 50 % вогнегасників від їх загальної кількості.
3.21. Вогнегасники, встановлені за межами приміщень або в неопалюваних приміщеннях та не призначені для експлуатації при мінусовій температурі, на холодний період повинні зніматися. У такому разі на пожежних щитах та стендах повинна розміщуватися інформація про місце розташування найближчого вогнегасника.
3.22. Відповідальними особами за своєчасне і повне оснащення об’єктів вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння, забезпечення їх
технічного обслуговування, навчання працівників правилам користування вогнегасниками є власники цих об’єктів (або орендарі згідно з договором
оренди).
3.23. Пожежні покривала повинні мати розмір не менше ніж 1 × 1 м. Їх призначено для гасіння невеликих осередків пожеж у разі займання
речовин, горіння яких не може відбуватися без доступу повітря. У місцях застосування та зберігання ЛЗР та ГР мінімальні розміри пожежних покривал збільшуються до величин: 2 × 1,5 м і 2 × 2 м відповідно. Пожежні покривала придатні для гасіння пожеж класів A, B, D згідно з ГОСТ 27331-87
(СТ СЭВ 5637-86) «Пожарная техника. Классификация пожаров».
3.24. Бочки з водою повинні встановлюватись у виробничих, складських та інших приміщеннях, спорудах у разі відсутності внутрішнього протипожежного водогону та за наявності горючих матеріалів, а також на території об’єктів, індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових,
дачних будинків. Їх кількість у приміщеннях повинна визначатися з розрахунку одна бочка на 250 – 300 м 2 захищуваної площі.
3.25. Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння повинні мати місткість не менше ніж 0,2 м 3 і мають бути укомплектовані пожежним
відром місткістю не менше ніж 0,008 м 3.
3.26. Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м 3 і бути укомплектовані совковою лопатою.
Ящики для піску, які є елементом конструкції пожежного стенда, повинні мати місткість не менше ніж 0,1 м 3. Конструкція ящика повинна забезпечувати зручність діставання піску та виключати потрапляння сміття й атмосферних опадів.
VI. Основні вимоги пожежної безпеки до об’єктів різного функціонального призначення
1. Заклади, установи, організації освіти і науки
1.1. Розміщення дітей у будинках дитячих дошкільних закладів слід здійснювати з таким розрахунком, щоб молодші за віком діти розташовувалися на нижчих поверхах.
1.2. У приміщеннях, пов’язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття необхідно прикріплювати до підлоги.
1.3. У дитячих закладах з цілодобовим режимом роботи, на літніх дитячих дачах повинно бути встановлене чергування обслуговуючого персоналу в нічний час. Приміщення для розміщення чергових має бути забезпечене телефонним зв’язком. Черговий повинен бути забезпечений фільтрувальними пристроями для саморятування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговуючого персоналу, комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів, ручним електричним ліхтарем, знати кількість дітей, які залишаються на ніч, місця їх
розміщення й повідомляти ці відомості телефоном у найближчий пожежно-рятувальний підрозділ.
1.4. У будинках, приміщеннях навчальних закладів забороняються:
здавання в оренду навчальних приміщень (пов’язаних з навчальним процесом), навчально-виховних, спальних корпусів, будинків для використання їх як складських або виробничих приміщень категорій А, Б та В;
розміщення людей у приміщеннях, а також на поверхах (у будинках), не забезпечених двома евакуаційними виходами;
розміщення, зберігання бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, балонів з киснем та іншими газами;
проведення вогневих (у тому числі зварювальних) та інших пожежонебезпечних робіт за наявності у приміщеннях людей;
використання електроплиток, кип’ятильників, електрочайників, прасок, за винятком спеціально обладнаних приміщень;
застосування для освітлення свічок, гасових ламп і ліхтарів.
1.5. У навчальних класах та кабінетах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних
занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, які повинні зберігатися у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках.
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Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали повинні бути прибрані з навчальних класів, кабінетів, майстерень
у спеціально виділені і обладнані приміщення.
1.6. У багатоповерхових будинках шкіл, шкіл-інтернатів класи для дітей молодшого віку слід розміщувати на нижніх поверхах з урахуванням
вимог ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».
1.7. У лабораторіях, де застосовуються ЛЗР, ГР та гази, необхідно передбачати централізоване їх постачання й роздавання їх на робочі місця із
застосуванням закритої безпечної тари.
На робочих місцях кількість цих речовин не повинна перевищувати змінну потребу. Змінна кількість ЛЗР та ГР повинна зберігатися в металевих
ящиках або шафах, які захищаються автономними системами пожежогасіння.
Усі роботи, пов’язані з можливістю виділення токсичних або пожежовибухонебезпечних парів та газів, повинні проводитися лише у витяжних
шафах, коли працює вентиляція.
Користуватися витяжними шафами з розбитим склом або несправною вентиляцією, а також якщо в них є речовини, матеріали та устаткування,
що не мають відношення до виконуваних операцій, забороняється.
Витяжні шафи, в яких проводяться такі роботи, повинні мати верхні та нижні відсмоктувачі, а також бортики, котрі запобігають стіканню рідини на підлогу.
Відпрацьовані ЛЗР та ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яку наприкінці робочого дня видаляють з приміщення для регенерації або
утилізації.
Посудини, в яких проводилися роботи з ЛЗР та ГР, після закінчення досліджень повинні негайно промиватися пожежобезпечними розчинами.
Після закінчення роботи у фотолабораторіях, приміщеннях із рентгенівськими установками проявлені плівки треба здавати на зберігання до
архіву. У невеликих кількостях (не більше 10 кг) дозволяється їх зберігання у вогнетривкій шафі на робочому місці.
Проведення робіт на дослідних установках, де застосовуються пожежовибухонебезпечні речовини і матеріали, допускається лише після прийняття їх в експлуатацію спеціальною комісією, призначеною наказом по установі. Комісія повинна підготувати висновок (акт) про можливість використання таких установок у даному приміщенні.
1.8. Співробітники навчальних закладів та наукових установ зобов’язані знати пожежну небезпеку застосовуваних хімічних речовин і матеріалів,
засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними.
2. Культурно-видовищні заклади
2.1. У музеях та картинних галереях на доповнення до плану евакуації людей повинен бути опрацьований план евакуації експонатів та інших
цінностей, а в цирках і зоопарках — план евакуації тварин.
2.2. У разі необхідності проведення спеціальних вогневих ефектів на відкритих майданчиках відповідальним постановником повинні бути
опрацьовані й здійснені (за погодженням з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки) заходи щодо запобігання пожежам.
2.3. Усі горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів та експозиційних залах, фойє мають бути важкозаймистими
або обробленими вогнезахисними засобами. Дерев’яні конструкції сценічної коробки повинні бути оброблені вогнезахисними засобами, що забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
Організація, яка проводить обробку, зобов’язана надати власникові установи акт із зазначенням дати проведення робіт та строку придатності
вогнезахисних покривів (просочень).
Власник повинен організувати щоквартальну перевірку якості вогнезахисної обробки декорацій, сценічного оформлення і щороку - дерев’яних
конструкцій. У разі необхідності вогнезахисна обробка повинна поновлюватися.
Миття планшета сцени слід здійснювати водним розчином, що містить вогнезахисну речовину.
2.4. На планшеті сцени повинна бути нанесена червона лінія, що вказує на межу опускання протипожежної завіси (за її наявності). Декорації та
інші предмети оформлення сцени не повинні виступати за цю лінію.
Після закінчення спектаклю (репетиції) протипожежна завіса повинна опускатися і щільно прилягати до планшета сцени за допомогою піщаного затвору (еластичної подушки). Підйомно-опускний механізм слід відрегулювати так, щоб швидкість опускання завіси була не менше 0,2 м/с.
Завіса повинна мати звукову та світлову сигналізацію для оповіщення про її підняття та опускання.
Дистанційне управління рухом протипожежної завіси повинно здійснюватися з трьох розосереджених місць: з приміщення пожежного поста,
з планшета сцени та з приміщення лебідки протипожежної завіси. Електрообладнання механізму опускання та піднімання завіси повинно живитись
за 1-ю категорією надійності згідно з ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01. Перевірку працездатності механізму опускання та піднімання завіси слід здійснювати не рідше одного разу на 10 днів із зазначенням результатів перевірки в журналі.
У разі виникнення пожежі протипожежна завіса повинна зрошуватися водою з боку сцени.
2.5. Клапани димових люків на зимовий період необхідно утеплювати і не рідше одного разу на 10 днів перевіряти на безвідмовність у роботі.
Відкривання клапанів повинно відбуватися під дією власної ваги після звільнення їх від утримуючих пристроїв.
2.6. У межах сценічної коробки культурно-видовищного закладу одночасно можуть знаходитися декорації та сценічне обладнання не більше
ніж для двох спектаклів. Решта декорацій має зберігатися у спеціальних складських приміщеннях за межами будинку установи.
Після закінчення спектаклю всі декорації й бутафорія повинні бути розібрані та прибрані зі сцени, а театральні костюми з артистичних убиралень
здані до костюмерних складів.
2.7. У залах для глядачів та на трибунах усі крісла та стільці слід з’єднувати між собою в ряди і міцно кріпити до підлоги.
На балконах та в лоджіях з кількістю місць не більше 12 крісел стільці допускається не закріплювати за наявності самостійного виходу у фойє.
У залах для глядачів з кількістю місць не більше 200, де проводяться танцювальні вечори та подібні заходи, кріплення стільців до підлоги не
обов’язкове за умови з’єднання їх у рядах між собою.
2.8. Розставляння крісел у залах для глядачів з урахуванням кількості місць у ряді, відстані між рядами, спинками сидінь повинно здійснюватися відповідно до ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади».
2.9. Під час оформлення постановок (вистав) повинен бути забезпечений вільний круговий прохід завширшки не менше одного метра навколо
планшета сцени.
2.10. Кількість та ширина виходів, шляхи евакуації мають відповідати розрахунку, виходячи з необхідного безпечного часу евакуації.
У залі для глядачів ширина дверних отворів незалежно від результатів розрахунку повинна бути не менше 1,2 м і не більше 2,4 м, а ширина
проходів, розташованих навпроти виходів, — не менше ширини самих дверей.
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2.11. Електрошафи, а також уся електроапаратура для регулювання напруги та струму повинні розміщатися за межами площ естрад, підмостків, а також сцен.
У разі монтажу тимчасового електрообладнання слід вимірювати опір ізоляції електричних мереж та електроустановок із складанням актів.
2.12. Під час використання для постановчого або ілюмінаційного освітлення лазерних установок генерувальні блоки лазерів треба встановлювати у приміщеннях апаратних на основах з негорючих матеріалів на відстані не ближче 1 м від декорацій та поверхонь конструкцій з матеріалів
груп горючості Г3, Г4.
2.13. Улаштовуючи софіти на рампах, їх слід встановлювати тільки на негорючі матеріали. Корпуси софітів мають бути ізольовані від тросів,
що їх підтримують. Прожектори та софіти повинні бути встановлені від декорацій та конструкцій з горючих матеріалів груп Г3, Г4 на відстані не
менше 0,5 м.
2.14. Між дерев’яною рампою помосту (естради, сцени) та кожухами електросвітильників повинен бути прокладений негорючий теплоізолюючий матеріал завтовшки 8 – 10 мм. У разі встановлення підсвітів безпосередньо на планшеті помосту (естради, сцени) під них повинні підкладатися негорючі теплоізоляційні килимки. Софіти, які не мають світлофільтрів і використовуються для робочого освітлення естради, помосту, сцени,
повинні бути закриті склом.
У всіх софітів з боку світла повинна бути встановлена захисна металева сітка, яка застосовується для відвернення випадання скла зі світильників та осколків колб ламп, що розірвалися.
2.15. Застосування в прожекторах та софітах світлофільтрів з горючих матеріалів замість скла забороняється.
2.16. Конструкція світильників повинна виключати випадання з них ламп. Світильники з лампами розжарювання повинні мати суцільне силікатне скло, яке захищає колбу лампи.
2.17. В експозиційній частині музеїв, виставок, картинних галерей та пам’яток культури маршрут руху відвідувачів повинен забезпечувати огляд
усіх експозиційних залів без утворення зустрічних потоків та потоків, що перетинаються.
У тих випадках, коли шляхи евакуації в будинках пам’яток культури не відповідають вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки. Основні положення», ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади» і виключена можливість улаштування додаткових виходів, необхідно обмежити одночасне перебування в цих будинках людей, додержуючись норм не
більше 50 відвідувачів одночасно.
2.18. Проходи між вітринами та щитами в експозиційній частині музеїв, виставок, картинних галерей та пам’яток культури повинні бути не
менше 2 м завширшки, а головний прохід — не менше 3 м.
У сховищах музеїв, картинних галерей, виставок ширина головних проходів має бути не менше 2,5 м, а відстань між устаткуванням фондів — 0,9 м.
2.19. У приміщеннях костюмерних між вішалками слід передбачити вільні проходи. Центральний прохід повинен бути не менше 1,2 м завширшки.
У декораційних складах проходи слід залишати не менше 1,5 м завширшки, а для зберігання декорацій влаштовувати спеціальні відсіки.
2.20. Крім виходів з глядачевих, експозиційних, виставкових, читальних залів, світловими покажчиками з написом «Вихід» повинні бути обладнані виходи з фойє, кулуарів, планшета сцени, вихід з робочих галерей, колосників та трюмів.
2.21. У разі реставрації будинків пам’яток культури треба розробляти відповідні протипожежні заходи стосовно кожного об’єкта з урахуванням
особливостей будинків, їх художньої цінності.
2.22. У цирках манеж необхідно відділяти від глядацької частини бар’єром завширшки не менше 0,5 м і розміщувати на відстані не менше 1 м
до першого ряду місць для глядачів.
2.23. Приміщення для тварин повинні мати не менше двох воріт назовні. Клітки хижих тварин повинні бути пересувними (на колесах).
У будинку цирку допускається зберігання не більше добового запасу фуражу для тварин.
2.24. Покриття цирків-шапіто повинні бути з негорючих матеріалів. У разі застосування горючого покриття воно має бути оброблене вогнезахисною речовиною.
2.25. У місцях постійного демонстрування кінофільмів вихід з кіноапаратного комплексу повинен бути назовні або на сходову клітку, що має
вихід назовні. Допускається влаштовувати вихід з приміщення кіноапаратного комплексу до фойє чи вестибюля кінотеатру через приміщення, не
з’єднане з приміщенням, у якому перебувають глядачі. Двері кінопроекційного комплексу мають відчинятися в напрямку виходу назовні.
2.26. У кінотеатрах (у приміщеннях кіноустановок) допускається зберігання не більше сорока частин (рулонів) кіноплівки, укладеної в негорючі фільмостати або в фільмоноски.
2.27. Відеопроекційні пристрої та інше обладнання для демонстрації фільмів повинні експлуатуватися згідно з інструкціями заводіввиготовлювачів.
2.28. Не допускається:
зберігати піротехнічні вироби у культурно-видовищних закладах, приміщеннях та на трибунах стадіонів, в інших місцях з масовим перебуванням
людей (зберігання й використання таких виробів мають здійснюватися відповідно до вимог спеціальних правил);
улаштовувати антресолі в бутафорських і меблевих цехах, декораційних складах, на сценах, у кишенях сцени та в інших приміщеннях культурновидовищних закладів;
зберігати горючий інвентар, бутафорії та декорації у трюмах, на колосниках, робочих майданчиках, заекранному просторі, у підвалах, розташованих під залою для глядачів;
курити на сцені та поза спеціально відведеними місцями;
улаштовувати житлові приміщення та допускати тимчасове проживання громадян у культурно-видовищних закладах;
зберігати й застосовувати ЛЗР та ГР, балони з газами та інші вогненебезпечні речовини і матеріали в будинках культурно-видовищних закладів,
музеїв та картинних галерей;
проводити масові заходи, коли засоби та системи протипожежного захисту є несправними або вимкненими;
користуватися електронагрівальними приладами у приміщеннях, за винятком місць, що спеціально відведені та обладнані для цієї мети;
проводити спектаклі, концерти й інші масові заходи за відсутності на сцені пожежного поста з числа працівників пожежної охорони об’єкта або
членів добровільної пожежної охорони;
застосовувати у культурно-видовищних закладах декорації і сценічне оформлення, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів;
розміщувати під залами та сценами столярні, швейні майстерні, склади та інші подібні приміщення для зберігання або використання горючих
матеріалів;
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чистити перуки, костюми бензином, ефіром та іншими ЛЗР та ГР безпосередньо в будинку культурно-видовищного закладу;
застосовувати піротехнічні вироби при проведенні культурно-масових заходів без письмового погодження з ДСНС України або її територіальними органами.
2.29. У всіх культурно-видовищних та дозвіллєвих закладах слід влаштовувати шафи для зберігання пристроїв фільтрувальних для саморятування під час пожежі. Кількість засобів індивідуального захисту органів дихання визначається за кількістю обслуговувального персоналу.
3. Заклади охорони здоров’я (із стаціонаром)
3.1. У багатоповерхових лікарнях палати для важкохворих та дітей повинні розміщуватися на нижніх поверхах. Палатні відділення дитячих лікарень слід розміщувати не вище п’ятого поверху, палати для дітей до 7 років — не вище другого поверху.
3.2. Лікарні та інші заклади охорони здоров’я з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, повинні забезпечуватися
ношами з розрахунку: одні ноші на 5 хворих та пристроями фільтрувальними для саморятування під час пожежі з розрахунку на максимальну
кількість хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу.
3.3. Палатні відділення, пологові, операційні, процедурні кабінети не допускається розміщувати в підвальних та на цокольних поверхах.
3.4. Відстань між ліжками у лікарняних палатах має становити не менше 0,8 м, центральний основний прохід — не менше 1,2 м завширшки.
Тумбочки, стільці та ліжка не повинні захаращувати виходи й проходи.
3.5. Подання кисню хворим повинно здійснюватися централізовано з установленням балонів (не більше 10) за межами будинку закладу охорони здоров’я у прибудовах з негорючих матеріалів або з центрального кисневого пункту (коли кількість балонів понад 10). Допускається встановлювати один кисневий балон біля зовнішньої негорючої стіни зовні будинку закладу охорони здоров’я у металевій шафі. Центральний кисневий
пункт слід розміщувати в будинку, що стоїть окремо, на відстані не менше 25 м від будинку з постійним перебуванням хворих.
За відсутності централізованого постачання киснем порядок користування кисневими подушками визначається наказом (розпорядженням)
адміністрації лікувально-профілактичного закладу.
3.6. Установлення кип’ятильників, водонагрівачів і титанів, стерилізація медичних інструментів та перев’язувальних матеріалів, прожарювання
білизни, а також розігрів парафіну й озокериту допускаються лише у спеціально пристосованих для цієї мети приміщеннях. Стерилізатори для
кип’ятіння інструментів і перев’язувальних матеріалів повинні мати закриті підігрівники (спіралі). Опорні поверхні стерилізаторів повинні бути негорючими. Стерилізатори з повітряним прошарком між опорною поверхнею та днищем також мають встановлюватися на негорючій основі.
3.7. У лабораторіях, на постах відділень, у кабінетах лікарів та старших медсестер допускається зберігання не більше 3 кг загальної кількості
медикаментів і реактивів, що належать до ЛЗР та ГР, при цьому тільки у шафах, що замикаються та обладнуються автономними системами пожежогасіння. Під час зберігання повинна враховуватися їхня сумісність.
3.8. Матеріали та речовини у коморах, аптечних складських приміщеннях необхідно зберігати за асортиментом, при цьому не допускається
спільне зберігання ЛЗР з іншими матеріалами.
3.9. В аптеках, які розміщуються у будинках іншого призначення (у тому числі лікарняних корпусах), загальна кількість легкозаймистих та горючих медикаментів, реактивів не повинна перевищувати 100 кг.
В аптеках допускається зберігати не більше двох 40-літрових балонів з киснем, які повинні бути розміщені у вертикальному положенні у спеціальних пристроях та надійно закріплені.
3.10. Архівосховища рентгенівської плівки місткістю понад 300 кг повинні розміщуватися в окремо розташованих будинках. Якщо плівки менше
300 кг, дозволяється розміщення архівосховища у приміщеннях будинків лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, відгороджених
протипожежними стінами та перекриттями 1-го типу.
3.11. Допускається зберігання плівок та рентгенограм за межами архіву, коли їх кількість у приміщенні не перевищує 4 кг. У цьому випадку
плівки та рентгенограми необхідно зберігати в металевій шафі (ящику) не ближче 1 м від опалювальних приладів. У приміщеннях, де встановлені
такі шафи, не допускається палити та застосовувати електронагрівальні прилади будь-яких типів.
3.12. Адміністрація закладу охорони здоров’я зобов’язана щодня після закінчення виписки хворих повідомляти найближчий підрозділ
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту про кількість хворих, котрі перебувають у кожному будинку закладу охорони здоров’я.
3.13. У будинках закладів охорони здоров’я не допускається:
розміщувати в корпусах з палатами для хворих приміщення, не пов’язані з лікувально-профілактичними процесами, або здавати приміщення
в оренду під інше призначення;
здійснювати подавання кисню у лікарняні палати за допомогою гумових та пластмасових трубок, а також трубопроводами, котрі мають нещільні місця у з’єднаннях;
улаштовувати топкові отвори печей у лікарняних палатах;
розміщувати в підвальних та на цокольних поверхах майстерні, склади, комори для зберігання пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів,
а також ЛЗР та ГР;
використовувати керогази, примуси для стерилізації медичних інструментів; підігрівати парафін і озокерит безпосередньо на вогні (слід застосовувати спеціальні підігрівачі);
розміщувати хворих, коли їх кількість перевищує 25 осіб, у дерев’яних будинках з пічним опаленням;
установлювати ліжка в коридорах, холах та на інших шляхах евакуації;
користуватися прасками, електроплитками, іншими електронагрівальними приладами у лікарняних палатах та інших приміщеннях, де перебувають хворі (мають бути виділені спеціальні приміщення).
4. Підприємства торгівлі та харчування
4.1. Можливість розміщення підприємств торгівлі й харчування в будинках іншого призначення (у тому числі житлових), а також заходи щодо
їх відділення від інших приміщень цих будівель протипожежними перепонами встановлюються згідно з вимогами будівельних норм.
Торговельні підприємства для продажу ЛЗР, ГР та горючих газів (балонів з газами), фарб, розчинників, інших пожежонебезпечних товарів
побутової хімії, боєприпасів та піротехнічних виробів розміщувати в будинках іншого призначення не допускається.
4.2. Товари, які містять ЛЗР, ГР, горючі гази, необхідно зберігати окремо від інших товарів у спеціально пристосованих приміщеннях.
Торгівлю цими товарами у багатоповерхових будинках підприємств торгівлі рекомендується здійснювати на верхніх поверхах будинків.
4.3. У робочий час завантаження товарів та вивантаження тари мають здійснюватися шляхами, не зв’язаними з евакуаційними виходами для
покупців з торговельних залів.

№ 9 (93) – № 10 (94), 15 травня 2015

49

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

4.4. Розфасовку пожежонебезпечних товарів необхідно вести у спеціальних приміщеннях, пристосованих для цієї мети.
4.5. Розташування технологічного обладнання треба виконувати таким чином, щоб воно не перешкоджало вільній евакуації відвідувачів у разі
пожежі.
4.6. Ширина проходів між прилавками і обладнанням за прилавком має бути не менше 0,9 м.
4.7. Місткість торговельних та обідніх залів повинна відповідати вимогам норм проектування, а в разі їх відсутності визначатися з розрахунку
не менше 1,35 м 2 на одного відвідувача крамниці та не менше 1,4 м 2 на одне посадкове місце в ресторані, кафе, їдальні.
Адміністрація торговельних підприємств, ресторанів, кафе, їдалень не повинна допускати переповнення залів відвідувачами, а на випадок виникнення пожежі приміщення мають бути забезпечені пристроями фільтрувальними для саморятування під час пожежі для обслуговувального
персоналу.
4.8. В обідніх залах повинні постійно утримуватися вільними основний прохід завширшки не менше 1,35 м, що веде до евакуаційних виходів, а
також проходи до окремих посадкових місць.
4.9. Установлення в обідніх залах тимчасових естрад, помостів, освітлювальної та електромузичної апаратури, прокладання кабелів та проводів
слід здійснювати таким чином, щоб не погіршились умови евакуації.
4.10. Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації ринків встановлюються Правилами пожежної безпеки на ринках України, затвердженими
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 17 січня 2005 року № 30, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
28 січня 2005 року за № 111/10391.
4.11. Забороняється:
зберігати горючі відходи, упаковку та контейнери в торговельних, обідніх залах та на шляхах евакуації (вони повинні видалятися щодня у міру
накопичення);
зберігати горючі товари або негорючі товари в горючій упаковці у приміщеннях, які не мають віконних отворів або спеціальних засобів димовидалення;
торгувати пожежонебезпечними товарами побутової хімії, лаками, фарбами, розчинниками та іншими ЛЗР та ГР, розфасованими у скляну тару
місткістю більше одного літра кожна, без попереджувальних написів типу «Вогненебезпечно», «Не розпилювати поблизу вогню»;
порушувати конструкції димонепроникних негорючих діафрагм, установлених у вітражах багатоповерхових будівель на рівні кожного поверху;
розміщувати відділи, секції, прилавки, лотки для продажу пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, сходових кліток та інших евакуаційних шляхів;
зберігати на вантажно-розвантажувальних рампах товари і тару;
установлювати в торговельних залах балони з горючими газами для наповнення повітряних куль та інших потреб;
проводити вогневі роботи під час перебування людей у торговельних та обідніх залах;
організовувати торгівлю, розміщувати торговельні й ігрові автомати, банкомати, IP-бокси на площадках сходових кліток та інших шляхах евакуації;
розміщувати товари побутової хімії, лаки, фарби, розчинники, товари в аерозольній упаковці ближче 0,5 м від приладів опалення та у віконних
вітринах;
користуватися у складських приміщеннях та приміщеннях для підготовки товарів до продажу побутовими електронагрівальними приладами;
прасувати одяг електропрасками безпосередньо в торговельних залах та на складах (для прасування повинно бути виділене і відповідним чином
обладнане спеціальне приміщення).
4.12. Під час продажу ГР необхідно дотримуватися таких заходів пожежної безпеки:
1) зберігати й продавати гас, інші ГР дозволяється лише у будинках, що стоять окремо і споруджені з негорючих матеріалів, включаючи підлоги, перекриття та двері. Рівень підлоги в цих будинках має бути нижче позначки землі для виключення розтікання рідин у разі аварій. У таких
будинках пічне опалення забороняється;
2) торговельні зали мають бути ізольовані протипожежною перегородкою 1-го типу від приміщень, у яких установлені резервуари або посудини з ГР. Місткість резервуарів (бочок та інших посудин) не повинна перевищувати 5 м 3;
3) місткість роздавального бака не повинна перевищувати 100 л. Трубопровід подання ГР з резервуарів у роздавальні баки має закріплюватися
нерухомо і мати біля роздавального бака та біля резервуара вентилі. Посудини та трубопроводи треба заземлювати не менше ніж у двох місцях, і
не рідше одного разу на рік проводити перевірку надійності заземлення з вимірюванням електричного опору;
4) прилавок для відпускання ГР повинен бути виготовлений з негорючого матеріалу, який виключає іскроутворення під час удару;
5) у приміщенні для торгівлі гасом та іншими ГР не допускається зберігання горючих пакувальних матеріалів. Тара з-під ГР та пакувальні матеріали повинні зберігатися на спеціальних, ізольованих огорожею майданчиках;
6) продаж гасу та інших ГР безпосередньо з автоцистерн повинен здійснюватися на відстані не менше 15 м від розташованих поблизу будівель
з урахуванням рельєфу місцевості.
4.13. Під час продажу боєприпасів та піротехнічних виробів необхідно дотримуватися таких заходів пожежної безпеки:
1) для зберігання боєприпасів та піротехнічних виробів слід передбачати не менше двох металевих шаф (одна для зберігання пороху, друга - для капсулів та споряджених набоїв), розміщуваних у приміщеннях, відгороджених протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу. Розміщення комірок (шаф) у підвальному приміщенні не допускається. Забороняється сумісне зберігання пороху з капсулями або спорядженими набоями;
2) порох можна викладати на прилавок разом із капсулями й набоями лише для продажу покупцеві;
3) порох повинен продаватися лише в заводській упаковці. Розкривати ящики з боєприпасами слід за межами складських приміщень;
4) безпосередньо у будинках крамниць дозволяється зберігати лише по одному ящику димного та бездимного пороху (по 50 кг) та до 15 тисяч
споряджених набоїв. Заготівельним конторам дозволяється зберігати до 200 кг пороху.
5. Будинки для тимчасового проживання людей
5.1. Усі громадяни, котрі прибувають до будинків для тимчасового проживання людей (готелі, гуртожитки, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки
та бази відпочинку, профілакторії), повинні бути ознайомлені адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під розпис).
У житлових номерах, кімнатах будинків для тимчасового проживання людей мають бути вивішені на видимих місцях:
план евакуації з відповідного поверху із зазначенням даного номера, кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення
первинних засобів пожежогасіння та ручних пожежних сповіщувачів, а також необхідний пояснювальний текст і пам’ятка про дії на випадок виникнення пожежі;
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стисла пам’ятка для мешканців про правила пожежної безпеки.
5.2. У будинках для тимчасового проживання людей, де мешкають іноземні громадяни, пам’ятки про правила пожежної безпеки та поведінку
людей повинні бути виконані українською та англійською мовами.
5.3. На період проведення капітальних ремонтів, пов’язаних з переплануванням, проведенням вогневих та інших пожежонебезпечних робіт,
мешканці з будинків для тимчасового проживання повинні відселятися.
5.4. Будівлі мобільні (інвентарні), які використовуються для проживання людей, слід розміщувати окремо одна від одної або парами в торець
одна до одної. В останньому випадку виходи з них мають бути спрямовані у протилежні боки.
Кожна група таких будівель повинна складатися не більше ніж з 10 будинків. Протипожежні розриви між групами встановлюються не менше
15 м, а до будівель, що використовуються для розміщення адміністративно-побутових служб та торгових точок, — не менше 18 м.
5.5. У закладах соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки для людей похилого віку та інвалідів, дитячі будинки), а також у готелях, кемпінгах, турбазах, санаторіях, будинках відпочинку, дитячих таборах відпочинку та інших подібних об’єктах повинно бути організовано
цілодобове чергування обслуговувального персоналу. Черговий зобов’язаний мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів,
електричний ліхтар, знати порядок виклику підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та дій у разі виникнення пожежі.
5.6. Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканці цих об’єктів мають
бути забезпечені пристроями фільтрувальними для саморятування під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі відповідно до вимог ДБН В. 2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі».
5.7. Не допускається у будинках для постійного та тимчасового проживання людей:
улаштовувати в помешканнях, житлових кімнатах гуртожитків, номерах готелів, туристичних баз та кемпінгів різноманітні складські приміщення, майстерні із застосуванням та зберіганням пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також здавати їх в оренду (користування) під
приміщення подібного призначення;
користуватися безпосередньо в номерах готелів, житлових кімнатах гуртожитків, кемпінгів, туристичних баз, спальних приміщеннях закладів
соціального призначення, санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих таборів відпочинку та інших таких об’єктів електронагрівальними приладами.
Для цієї мети адміністрацією повинні бути обладнані спеціальні місця.
6. Вимоги пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м 2
До об’єктів площею до 300 м 2, які належать до незначного ступеня ризику згідно з Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та
пожежної безпеки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306, що окремо розташовані або вбудовані
(прибудовані) в інших будинках та мають самостійний евакуаційний вихід назовні, застосовуються такі вимоги пожежної безпеки:
приміщення об’єктів повинні оснащуватися вогнегасниками відповідно до Типових норм належності вогнегасників;
у разі необхідності встановлення на вікнах приміщень об’єктів, де перебувають люди, ґрат останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті). Установлювати глухі ґрати дозволяється у банках, касах,
складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, а також на інших об’єктах, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб (крім
навчальних закладів), та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку;
шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності людей повинні постійно освітлюватися електричним світлом;
для зазначених об’єктів не допускаються:
— розміщення на шляхах евакуації продукції та відходів;
— розміщення на відстані менше 1 м від електрощитків та безпосередньо під ними будь-яких предметів;
— розміщення на відстані менше 0,5 м від світильників, у яких використовуються лампи потужністю 100 Вт та більше, будь-яких предметів;
— експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією, застосування саморобних некаліброваних плавких вставок та подовжувачів, а
також саморобного електронагрівального обладнання та інших приладів;
— експлуатація електронагрівальних приладів (масляних радіаторів та нагрівальних електропанелей із закритими нагрівальними елементами)
з несправним індивідуальним електрозахистом та терморегулятором або без них;
— експлуатація пошкоджених розеток, відгалужувальних та з’єднувальних коробок, вимикачів та інших електровиробів;
— з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів, здійснені будь-яким способом, окрім опресування, зварювання, паяння або затискання;
на об’єкті необхідно здійснювати відключення від мережі електрообладнання після закінчення роботи, за винятком обладнання, що за вимогами технології працює цілодобово;
власник (орендар або інша особа, у користуванні якої перебуває об’єкт) об’єкта має забезпечувати вільний доступ (проїзд) до пожежних кранів
(гідрантів) у будь-яку пору року (за їх наявності);
двері на шляхах евакуації мають відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень);
у будинках, котрі мають два поверхи і більше, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях схеми евакуації людей на випадок пожежі;
шляхи евакуації повинні відповідати вимогам будівельних норм та бути обладнані відповідними знаками безпеки згідно з Національним стандартом України ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT);
обладнання об’єктів системами протипожежного захисту здійснюється відповідно до ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і
споруд. Системи протипожежного захисту».
7. Промислові підприємства
7.1. Технологічне обладнання при нормальних режимах роботи повинно бути пожежобезпечним, а на випадок небезпечних несправностей та
аварій необхідно передбачати захисні заходи, що обмежують масштаб та наслідки пожежі.
7.2. На всі застосовувані в технологічних процесах речовини й матеріали повинні бути дані про показники їх пожежної небезпеки згідно з ГОСТ
12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».
Характеристики пожежної небезпеки застосовуваних або вироблюваних (отримуваних) речовин та матеріалів повинні бути вивчені з обслуговувальним персоналом. Персонал зобов’язаний дотримуватися під час роботи з пожежовибухонебезпечними речовинами та матеріалами вимог
маркування і попереджувальних написів, які нанесені на упаковках або наведені у вказівках щодо їх застосування.
7.3. Спільне застосування (якщо це не передбачено технологічним процесом), зберігання й транспортування речовин та матеріалів, які в результаті взаємодії один з одним викликають займання, вибух або утворюють горючі і токсичні гази (суміші), забороняються.
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7.4. У вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях та на устаткуванні, що становить небезпеку вибуху або займання, необхідно вивішувати знаки, які забороняють користування відкритим вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за наявності займистих та вибухових речовин, за ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76
«ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
7.5. Виробництво, де перебувають в обігу вибухопожежонебезпечні речовини і матеріали, повинно бути оснащене автоматичними засобами
контролю параметрів, значення яких визначають вибухопожежонебезпечність процесу, сигналізацією граничних значень і системами блокувань,
які перешкоджають виникненню аварійних ситуацій.
7.6. Не допускається виконувати виробничі операції на обладнанні, установках, верстатах з несправностями, які можуть спричинити займання
та пожежу, а також коли відключені контрольно-вимірювальні прилади, за якими визначаються технологічні параметри.
7.7. Профілактичний огляд, планово-попереджувальний та капітальний ремонт технологічного обладнання повинні здійснюватися в терміни,
встановлені відповідними графіками, з урахуванням виконання заходів щодо забезпечення вибухопожежобезпеки, передбачених проектом, технологічним регламентом, технічними умовами.
7.8. Технологічні лінії, машини та апарати, на яких здійснюється первинна переробка волокнистих матеріалів, твердих горючих речовин у подрібненому вигляді, повинні мати пристосування для вловлювання (відділення) сторонніх предметів.
7.9. Конструкції витяжних пристроїв, апаратів, трубопроводів повинні запобігати накопиченню пожежонебезпечних відкладень та забезпечувати можливість їх очищення пожежобезпечними способами. Роботи з очищення мають проводитися систематично згідно з технологічними регламентами та фіксуватися у відповідному журналі.
7.10. Технологічне устаткування, апарати і трубопроводи, в яких утворюються речовини, що виділяють вибухопожежонебезпечні пари, гази та
пил, повинні бути герметичними.
7.11. Двері та люки пилозбиральних камер і циклонів під час їх експлуатації мають бути зачинені, горючі відходи, зібрані в камерах та циклонах,
треба своєчасно видаляти.
7.12. У вибухопожежонебезпечних приміщеннях слід застосовувати інструмент, виготовлений з безіскрових матеріалів або у відповідному вибухопожежобезпечному виконанні.
7.13. Покриття підлог у приміщеннях категорій А, Б мають виконуватися з негорючих матеріалів і таких, що при ударах не дають іскор.
Конструкція вікон, фрамуг, дверей, металевих майданчиків, містків і сходів у таких вибухопожежонебезпечних приміщеннях має унеможливлювати іскроутворення.
7.14. У виробничих та складських приміщеннях, у яких застосовуються, виробляються або зберігаються речовини й матеріали, здатні утворювати
вибухонебезпечні концентрації газів і парів, повинні встановлюватися автоматичні газоаналізатори для контролю за станом повітряного середовища.
За відсутності газоаналізаторів, які випускаються серійно, необхідно здійснювати періодичний лабораторний аналіз повітряного середовища.
7.15. У приміщеннях, де застосовуються легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, має передбачатися централізоване подавання їх до робочих місць. Доставка цих рідин у кількості, передбаченій технологічним процесом, дозволяється в негорючій спеціальній тарі.
Тара повинна бути виготовлена з неіскроутворювальних матеріалів і щільно закриватися.
7.16. У разі появи підтікань масла течу слід негайно усунути, а масло прибрати за допомогою тирси або залишків тканини та видалити з приміщення у спеціально відведене місце.
7.17. У приміщеннях, де є виділення горючого пилу та стружки, підлога, стеля, стіни, конструкції та устаткування повинні систематично прибиратися. Періодичність прибирання встановлюється в об’єктовій інструкції.
7.18. Для миття і знежирювання устаткування, виробів, кріпильних та інших деталей повинні застосовуватися негорючі мийні засоби, а також
ультразвукові та інші безпечні в пожежному відношенні установки чи способи.
7.19. Лакофарбові матеріали повинні подаватися на робочі місця в готовому вигляді централізовано (у тарі, що герметично закривається, або
по трубах) і не більше змінної потреби. Складання й розведення всіх видів лаків та фарб слід здійснювати на відкритому майданчику або у спеціально виділеному ізольованому приміщенні, розташованому біля зовнішньої стіни з віконними отворами. Це приміщення повинно мати самостійний евакуаційний вихід.
7.20. Замірювання рівня ЛЗР та ГР у резервуарах (посудинах) та відбирання проб слід проводити у світлий час доби. Неприпустимо робити
замірювання рівня та відбирання проб ручним способом під час грози, закачування або відкачування зазначених речовин.
Забороняється подавання таких рідин у резервуари та інші посудини падаючим струменем.
7.21. Сушильні приміщення (камери, шафи) для сировини, напівфабрикатів і пофарбованих готових виробів мають бути обладнані виробничою
автоматикою, яка відключає нагрівні прилади в разі підвищення температури вище допустимої. Дозволяється ручне відключення сушильного обладнання в разі постійного спостереження за ним обслуговуючого персоналу.
Сушильні камери періодичної дії перед кожним завантаженням повинні очищатися від виробничих відходів.
7.22. Після закінчення роботи просочувальні ванни, а також ванни з охолоджувальними ГР повинні закриватися кришками.
7.23. Просочувальні, загартовувальні та інші ванни з ГР слід обладнувати пристроями аварійного зливання в підземні резервуари, розміщені
поза будинком.
Кожна ванна повинна мати місцеве видалення горючих парів.
7.24. У приміщеннях, що використовуються для деревообробки, не допускається:
зберігати лісоматеріали в кількості, що перевищує змінну потребу;
залишати після закінчення роботи неприбраними стружку, тирсу, деревний пил, мастила, оліфу, лаки, клей та інші ГР і матеріали;
експлуатувати деревообробні верстати й агрегати при вимкнених системах місцевої вентиляції або у разі їх відсутності, а також коли порушена
герметичність повітроводів.
7.25. Клеєварки потрібно розміщувати в ізольованому приміщенні або у відведеному для цього безпечному місці. Клей на основі синтетичних
смол та легкозаймистих розчинників слід зберігати в негорючих ящиках. Розігрівати клей необхідно парою або за допомогою електроприладів з
водяними банями.
(Закінчення — у наступному номері)

52

№ 9 (93) – № 10 (94), 15 травня 2015

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

У саду та на городі —
кадри діють, земля — родить
Сучасний сільськогосподарський бізнес давно перестав бути банальним перепродажем продукції сільських господарств. Підприємці аграрної галузі, які прийшли на
цей ринок «всерйоз і надовго» намагаються ефективно господарювати та налагодити етапи на всьому ланцюжку виробництва і переробки сільськогосподарської
продукції. Але зрозуміло, що для цього, насамперед, потрібні кваліфіковані працівники, з пошуком яких та обранням для них професійної назви роботи іноді виникають деякі труднощі. Отож, наразі з’ясуємо, що необхідно знати роботодавцям та
працівникам відділу кадрів, аби вдало організувати роботу в аграрній сфері й не
помилитися під час вибору потрібних посад для працівників свого підприємства.

Законодавче
підґрунтя
Правове забезпечення діяльності підприємців-аграріїв включає, зокрема, наступні законодавчі акти:
— Земельний кодекс України;
— Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 1992 р.
№ 2114-XII;
— Закон України «Про сільськогосподарську
кооперацію» від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР;
— Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. № 973-IV;
— Закон України «Про насіння і садивний
матеріал» від 26 грудня 2002 р. № 411-IV;
— Закон України «Про племінну справу у
тваринництві» від 15 грудня 1993 р. № 3691-XII;
Слід зауважити, що поняття «аграрна сфера»
та «сільське господарство» не є тотожними.
Аграрна сфера, окрім рослинництва й тваринництва, включає ще й діяльність з подальшого
перероблення сільськогосподарської продукції.
Таким чином, якщо розглянути види економічної діяльності, що безпосередньо відносяться до
аграрного виробництва, то у Класифікаторі видів економічної діяльності (далі — КВЕД), затвердженому наказом Держспоживстандарту від
11 жовтня 2010 р. № 457 (із змінами і доповненнями від 29 листопада 2010 р. № 530) вони розташовані у секції «А»:

№ 9 (93) – № 10 (94), 15 травня 2015

— розділ 1 «Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг», групи 01.1 – 01.6;
— розділ 10 «Виробництво харчових продуктів»;
— розділ 11 «Виробництво напоїв»;
— розділ 12 «Виробництво тютюнових виробів».
Крім того, аграрний профіль деяких видів економічної діяльності можна помітити у секції «F»
«Будівництво» (проектування та підготовку полів, наприклад, терасування сільськогосподарських угідь, дренаж, підготовку рисових полів
тощо), у секції «G» «Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів»
(діяльність закупівельних і кооперативних організацій, що задіяні у торгівлі продукцією сільського господарства), секції «N» «Діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування», розділ 81.30 «Надання ландшафтних послуг».
Відповідно, роботодавцеві в аграрній сфері сьогодні потрібні не тільки жваві реалізатори м’яса,
молока, овочів та фруктів на базарі, а й організатори фірмової торгівлі, фахівці з оброблення землі, агрохімії, переробки дарів полів і ферм та інші.
Отож, розглянемо кадровий потенціал, який може
застосовуватись для виконання цих завдань.

Наскрізні професії (посади)
аграрної сфери
Мова йде про посади, що застосовуються незалежно від аграрної спеціалізації підприємства
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(кооперативу, фермерського господарства). Деякі з цих професій із кодами Національного кла-

сифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП) наведені у Таблиці 1.
Таблиця 1

№
з/п
1

Назва професії (посади)
«Голова кооперативу
(товариства, колективної
ферми і т. ін.)»

Код
КП
1311

2

«Головний інженер
сільськогосподарського
підприємства»*

1229.7

3

«Робітник фермерського
господарства»

6131

Основні завдання та обов’язки
Здійснює оперативне керівництво справами кооперативу відповідно до
функцій, визначених статутом кооперативу. Забезпечує виконання рішень
загальних зборів. Відповідає за виробничо-фінансову діяльність кооперативу.
Є матеріально відповідальною особою за основні засоби виробництва, обігові
кошти, устаткування та все майно кооперативу. Підписує та затверджує
разом з бухгалтером грошово-видаткові документи, баланс кооперативу.
Забезпечує провадження бухгалтерського обліку в установленому порядку і
відповідає за його правдивість згідно із затвердженим положенням та чинним
законодавством. Здійснює формування доходу кооперативу за рахунок
надходжень від господарської діяльності, а також його використання на сплату
податків та інших обов’язкових платежів, на погашення кредитів, покриття
збитків, проведення відрахувань у фонди кооперативу, кооперативні виплати,
виплату частки доходу на паї.
Організує роботу з впровадження комплексної механізації, автоматизації,
електрифікації і передових методів організації сільськогосподарського
виробництва з метою прискорення темпів зростання виробництва і
продуктивності праці. Забезпечує постійне підвищення рівня механізації
технологічних процесів з виробництва сільськогосподарської продукції,
скорочення затрат праці на її виробництво і ефективне використання
виробничих засобів. Організовує правильну експлуатацію, технічне
обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт
машинно-тракторного й автомобільного парку, енергетичного,
електротехнічного, слабкострумового устаткування, а також електромережі
господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної
технічної готовності.
Виконує сільськогосподарські та меліоративні роботи на колісних тракторах
гусеничних тракторах, сільськогосподарських і меліоративних машинах, що
агрегатуються з цими тракторами, включаючи бульдозери, відповідно до
вимог агротехніки й агротехнології. Підготовляє, висіває, висаджує посівний
та садивний матеріал (зернові, кормові, технічні, овочеві, плодо-ягідні
культури тощо). Комплектує машинно-тракторні агрегати. Виконує транспортні
роботи на тракторах, автомобілях категорій «В» і «С» з додержанням правил
дорожнього руху та правил перевезення вантажів. Проводить технічне
обслуговування тракторів, автомобілів, сільськогосподарських і меліоративних
машин, технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських і
меліоративних машин та пристроїв до них. Визначає та усуває несправності
тракторів, сільськогосподарських машин, автомобілів. Ремонтує, складає
та регулює вузли й агрегати середньої складності сільськогосподарських
машин, тракторів із заміною окремих вузлів і деталей. Проводить технічне
обслуговування, ремонт, налагодження та регулювання простих машин
і устаткування тваринницьких ферм та комплексів. Читає нескладні
машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації
машин. Оформляє первинні документи з обліку робіт на машиннотракторних агрегатах, шляхові документи. Веде інші документи первинного
бухгалтерського обліку (за умови самостійного ведення господарства).
Виконує ручні та частково механізовані роботи з догляду за коровами та іншим
поголів’ям великої рогатої худоби.

*Назва посади утворена за допомогою розширюючи слів, які уточнюють місце роботи та сферу діяльності, відповідно
до Примітки 2 Додатку В до КП; у випуску 2 («Сільське господарство та пов’язані з ним послуги») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників вона має саме такий вигляд.
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Зауважимо, що в аграрному виробництві широко застосовуються й інші наскрізні професії:
«Бухгалтер», «Водій автотранспортних засобів»,
«Експедитор», «Комірник» тощо.
Надалі перейдемо до розгляду професій ще за
двома основними видами аграрного виробництва: рослинництва та тваринництва.

Рослинництво, овочівництво,
садівництво
Якщо вчора у виграші був той підприємецьаграрій, хто більше вирощував, то сьогодні —
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той, хто вирощує дешевше. Резерви зниження собівартості продукції полів криються у
технології — наборі агроприйомів на конкретному полі. Тому останнім часом значну
роль у рослинництві відіграють агрономи,
агрохіміки та ґрунтознавці. Їх назви посад та
основні завдання й обов’язки наведено у Таблиці 2.
Поява у КП професійної назви роботи «Фермер» — відображення українських реалій села,
де власники невеликих господарств організовують власне працевлаштування через обробку
Таблиця 2

№
з/п
1

Назва
професії
(посади)
«Агрохімік»

Код КП

Основні завдання та обов’язки

2213.2

Розроблює і впроваджує агрохімічні заходи щодо підвищення родючості ґрунту та
врожайності сільськогосподарських культур. Враховуючи біологічні особливості
вирощування рослин та ґрунтово-кліматичні умови району, забезпечує ефективність
використання органічних і мінеральних добрив, засобів хімізації, найсприятливіших для
сільськогосподарських культур. Контролює заготівлю і зберігання, а також правильність
внесення в ґрунт добрив. Керує агрохімічною лабораторією господарства.
Розробляє та організовує виконання заходів із збереження і підвищення родючості ґрунтів.
Організовує агрохімічні обстеження сільськогосподарських земель, бере участь у них, а також
у відбиранні зразків ґрунтів для аналізів. Контролює якість і своєчасність виконання аналізів.
Здійснює методичне керівництво проведенням біо-, фізико-хімічних та технологічних аналізів.
Складає характеристики ґрунтів, бере участь у розробці систем добрив.

2

«Ґрунтознавець»

2213.2

3

«Інженер
з меліорації»

2142.2

4

«Плодоовочівник»

6111

5.

«Фермер»

6131

Розробляє науково обґрунтовану технологію проведення агромеліоративних робіт,
спрямованих на боротьбу з несприятливими природними умовами, які перешкоджають
одержанню високих і сталих урожаїв. Розробляє та впроваджує заходи з ефективного
використання меліорованих земель. Організовує раціональне використання водних
ресурсів господарства. Складає плани водокористування, графіки поливань
сільськогосподарських культур і контролює їх виконання. Забезпечує необхідний режим
зрошення відповідно до графіка поливання, а на осушених землях — необхідний
режим осушення, підтримуючи оптимальну вологість ґрунту. Організовує розробку
проектно-кошторисної документації на ремонт внутрішньогосподарської зрошувальної,
осушувальної і обводнювальної мереж, залучає до її розробки спеціалізовані проектні
організації і контролює виконання цих робіт. Забезпечує своєчасний та якісний ремонт
і чищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі з метою підтримування
її в постійній технічній справності. Забезпечує збереження меліоративної мережі та
гідротехнічних споруд. Контролює правильність зберігання і експлуатації меліоративних
машин та поливної техніки, ведення обліку і звітності.
Виконує основні роботи з підготовки ґрунту до висівання й садіння сільськогосподарських
культур (овочевих, плодових, ягідних, розсади). Підготовляє і вносить у ґрунт органічні та
мінеральні добрива. Виконує роботи з вапнування ґрунту. Підготовляє й висіває чи садить
овочі, саджанці, сіянці плодово-ягідних культур. Виконує всі роботи з догляду за овочевими
чи плодово-ягідними культурами, боротьби з хворобами та шкідниками, підготовки
отрутохімікатів для оброблення посівів і насаджень, збирання урожаю, з перероблення
овочів, плодів і ягід та зберігання продукції згідно з діючими стандартами.
Здійснює виробничу та комерційну діяльність у фермерському господарстві. Впроваджує
передові технології виробництва сільськогосподарської продукції. Провадить роботу,
спрямовану на зростання продуктивності господарства. Раціонально використовує землю,
сільськогосподарські машини, знаряддя, механізми та інші засоби господарювання.
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землі, догляд за свійською худобою та продажем
отриманої рослинної та тваринної продукції.

Тваринництво та ветеринарна
медицина
Як кажуть самі тваринники: «Кадри, тварини,
корми — три складові успішного розвитку тваринництва». Проблеми цього напряму агропромислового виробництва полягають у тому, що
молодь не хоче йти «чистити гній», а механізація й автоматизація виробничих процесів має
місце лише на підприємствах, де керівництво

дбає про завтрашній день. В умовах відсутності
державних програм і планів з розвитку тваринництва, у деяких господарствах знаходять можливість організовувати стажування у країнах ЄС
(перш за все, у Польщі). У той же час, випускники деяких українських вищих навчальних закладів аграрного профілю отримують хороші
відгуки та запрошення на роботу після стажування на тваринницьких фермах США, Канади,
Австралії.
Отож, що вміють ці фахівці, розглянемо в Таблиці 3.
Таблиця 3

№
з/п
1

Найменування
посади
«Зоотехнік»

2

«Інженертехнолог з
виробництва
та переробки
продукції
тваринництва»

2213.2

3

«Технолог з
виробництва
та переробки
продукції
тваринництва»

3213

56

Код КП

Основні завдання та обов’язки

2213.2

Провадить зоотехнічну роботу на фермах, забезпечуючи підвищення продуктивності
тварин, зростання виробництва продуктів тваринництва та підвищення їх якості. Виконує
заходи, передбачені планом племінної роботи. Організовує раціональне використання
кормів і пасовищ, кормової бази. Веде роботу з підвищення продуктивності тварин.
Забезпечує ефективне використання устаткування, приміщень та інших фондів. Веде
технічну документацію, організовує облік та складання встановленої звітності з зоотехнії.
Здійснює організаційно-технологічне керівництво селекцію тварин, забезпечує
технологію і організацію виробництва та переробки тваринницької продукції.
Вирішує інженерні завдання з проектування, будівництва, експлуатації об’єктів
тваринництва і переробки. Запроваджує сучасні технології заготівлі, зберігання і
підготовки кормів до згодовування, розробляє рецепти повнораціонних комбікормів,
кормосумішок на основі деталізованих норм годівлі. Контролює повноцінність
годівлі, режими і техніку згодовування кормів тваринам. Організовує зимівлю
худоби, її літнє утримання і випасання. Контролює кількість та якість продукції,
її надходження на переробні підприємства. Визначає відповідність виробленого
продукту стандартам і вимогам, затрати праці, матеріалів та коштів у галузі.
Організовує племінну роботу, спрямовує її на створення тварин бажаного типу, які
добре пристосовані до умов інтенсивного виробництва. Вивчає і впроваджує новітні
селекційні програми розведення тварин, ефективні методи та технології відтворення
племінних ресурсів, науково-технічні досягнення з питань генетики і селекції.
Організовує ведення племінного обліку та документації в обсязі, встановленому
нормативними документами.
Забезпечує підвищення ефективності та рентабельності виробництва і переробки
тваринницької продукції у сільськогосподарських підприємствах. Забезпечує
підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин методом сучасної селекції
і біотехнології. Створює обґрунтовані умови експлуатації тварин: повноцінна годівля,
програмований рівень вирощування молодняка, сучасні технології, оптимальний
мікроклімат. Розраховує потребу в кормах. Розробляє збалансовані раціони, контролює
режими і техніку годівлі тварин. Організовує раціональне використання кормів та
пасовищ. Впроваджує на фермах прогресивні способи утримання, годівлі та догляду
за поголів’ям тварин, сучасні методи матеріального стимулювання. Розробляє та
дотримує операційних карт технологічних процесів у тваринництві. Здійснює спрямоване
вирощування молодняка. Здійснює оцінку вгодованості забійних тварин та одержаних
від них туш. Оцінює свіжість м’яса органолептичними і лабораторними методами для
виготовлення м’ясної продукції високої якості. Проводить розрахунок виходу основної
продукції для переробки м’яса і виготовлення натуральних м’ясних продуктів. Визначає
втрати сировини та вихід готової продукції при виробництві ковбас та м’ясних консервів.
Контролює додержання технологічних вимог під час переробки молока, м’яса та іншої
продукції тваринництва.
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Таблиця 3. Закінчення
4

«Готувач
кормів
(тваринництво)»

6121

5

«Звірівник»

6124

6

«Оператор
інкубаторноптахівничої
станції»

6122

7

«Оператор
машинного
доїння»

6121

8

«Оператор
свинарських
комплексів і
механізованих
ферм»

6121

Готує корми за рецептами. Запарює, варить, провадить гідротермічну обробку кормів
і харчових відходів у кормозапарниках, казанах та чанах. Подрібнює, розмелює, ріже,
рубає грубі, соковиті корми, концентрати і корми тваринного походження на машинах з
електричним або іншим приводом. Заготовляє водойм корми тваринного та рослинного
походження. Дезінфікує приміщення, устаткування, інвентар, тару. Одержує кормові
відходи і відпускає готові корми фермам. Провадить облік одержання та витрачання
кормів. Виймає корми з башт, ям, траншей, буртів за допомогою підіймальних
пристроїв.
Доглядає за звірами на користувальних фермах. Годує і напуває їх. Прибирає, чистить,
миє і дезінфікує приміщення, клітки, будиночки, устаткування та інвентар. Замінює
підстилку. Здійснює заходи з поліпшення утримання звірів, годівлі збалансованими
за якістю кормами з метою поліпшення якості шкурок. Стежить за станом здоров’я
звірів і надає їм першу допомогу. Підсаджує самок до самців та виконує інші роботи
з проведення гону. Надає допомогу самкам під час щеніння. Відсаджує молодняк від
самок, зважує, таврує й доглядає за щенятами. Доглядає за звірами на племінних
фермах. Виконує заходи з поліпшення племінних якостей звірів та збільшення виходу
приплоду. Бере участь у відборі звірів на плем’я, бонітуванні поголів’я, відборі звірів та
доборі пар, робить записи в документації з племінної справи. Визначає зрілість хутра для
вибіркового забою.
Виконує роботи з інкубації яєць сільськогосподарської птиці, виведення і збереження
повноцінних курчат. Забезпечує виконання завдань із закладання яєць (контролює
приймання, сортування та закладання інкубаційних яєць); безперебійну роботу
інкубаторів та вентиляційних систем. Здійснює контроль за технічно правильною
експлуатацією устаткування, механізмів та інших засобів. Перевіряє своєчасність
початку та кінця робіт. Контролює та здійснює необхідні заходи щодо запобігання
та ліквідації простоїв устаткування. Вживає оперативних заходів щодо запобігання
та усунення відхилень від заданих режимів роботи та технологічних процесів, які
зашкоджують нормальній роботі цеху інкубації. Разом з лікарем ветеринарної
медицини проводить розтин відходів інкубації з метою контролю за життєдіяльністю
ембріонів, правильності визначення за статтю. Разом з працівниками зооветслужби
аналізує результати розтину та вживає необхідних заходів з поліпшення роботи
інкубаційного устаткування.
Провадить машинне доїння корів трьома і більше апаратами з продуктивністю в
середньому по групі на одну фуражну корову понад 3,5 тис. кг молока на рік і на
доїльних майданчиках та інших високопродуктивних доїльних установках. Здійснює
машинне доїння корів у родильному відділенні та корів-первісток. Привчає корівпервісток до машинного доїння й роздоює їх. Вмикає вакуумний насос та апарати
і перевіряє вакуумний режим. Дозує та подає концентровані корми в годівниці за
допомогою механізмів. Перевіряє повноту видоювання. Регулює і провадить технічне
обслуговування доїльних майданчиків та установок й усуває несправності. Промиває
молокопровід, розбирає, промиває та дезінфікує мірні циліндри й доїльні апарати.
Вимірює надоєне молоко, провадить розрахунки за вимірювальною таблицею.
Оброблює вим’я дезінфікуючими препаратами. Виявляє травми вим’я й виконує роботи
з профілактики маститу. Виявляє початок родів тварин та приймає новонароджених.
Обтирає новонароджених тварин та припікає пуповину. Відносить новонароджених
у профілакторій і розміщує в клітці. Оброблює корову та доглядає за нею після
отелення. Розтирає вим’я корів, що отелилися, лікувальними препаратами. Видає ліки
новонародженим за приписом лікаря. Опромінює новонароджених кварцовою лампою.
Чистить корів.
Виконує механізовані роботи з утримання та догляду за холостими і поросними
свиноматками, ремонтним молодняком і свинями на відгодівлі на тваринницьких
комплексах і за ремонтним молодняком та свинями на відгодівлі в умовах комплексної
механізації виробничих процесів. Дозує і роздає корми, напуває, видаляє гній, миє та
прибирає приміщення. Виявляє свиноматок в охоті. Вживає заходів щодо збільшення
виходу приплоду. Веде інтенсивну відгодівлю свиней збалансованими за поживними
речовинами, кормами. Виконує технічне обслуговування машин і механізмів. Навантажує
і відправляє знятих з відгодівлі свиней на м’ясокомбінат.
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Крім того, у КП наявна низка професійних
назв робіт лікарів ветеринарної медицини із кодом 2223.2. Це: «Лікар ветеринарної медицини
з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів», «Лікар ветеринарної медицини з біотехнології», «Лікар ветеринарної медицини з лабораторної діагностики», «Лікар
ветеринарної медицини м’ясопереробних підприємств» та інші.
Узагальнююче визначення такого професіонала буде таким:
«Лікар ветеринарної медицини» — фахівець,
що постійно працює в закладі ветеринарної медицини чи ветеринарній аптеці, або фізична
особа – підприємець, яка має кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини та отримала ліцензію на здійснення певних видів діяльності в галузі ветеринарної медицини (у тому числі з
ветеринарної практики, виробництва ветеринарних препаратів, роздрібної, оптової торгівлі
ветеринарними препаратами, проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт).
Також слід пам’ятати, що згідно Правилами
охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затвердженими наказом Міністерства
надзвичайних ситуацій України від 26 листопада 2012 р. № 1353 (далі — Правила № 1353),
роботодавець зобов’язаний відповідно до вимог
нормативної документації:
— забезпечити безпечні і нешкідливі умови
праці;
— створити службу охорони праці;

— за власні кошти організувати проведення
медичних оглядів працівників під час прийняття
на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні
огляди);
— не застосовувати працю жінок та неповнолітніх, якщо таке забороняється для конкретних
видів робіт;
— забезпечити проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних
факторів;
— забезпечити проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи технологій, продукції та сировини.
Оскільки праця робітників-аграріїв й досі залишається доволі складною, виснажливою, а
часом — і небезпечною, то роботодавець має
завжди дотримуватися вимог законодавства
щодо охорони праці, у тому числі й вищевказаних Правил № 1353, й намагатися створити для
своїх співробітників не лише безпечні, а й більшменш комфортні умови праці, компенсуючи
працівникам подекуди не дуже привабливу роботу певними заохоченнями (можливо, регулярними чи періодичними преміями, наданням
хоча б на декілька днів більш тривалої щорічної
відпустки, аніж передбачено законодавством
тощо). А з кваліфікованим персоналом та мінімальною плинністю кадрів й підприємство буде
вдало працювати.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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Критика керівника: як на неї
реагувати та якою вона має бути
Ніхто не любить критики — це відомий факт. Тим важливіше для нас намагатися
долати страх критики на свою адресу від начальства і навчитися грамотно критикувати самим. Водночас, типи критики є різними й можуть мати прямо протилежні наслідки. Наприклад, конструктивна критика від керівника корисна, навіть
якщо вона і засмучує чи дратує працівника. Водночас, незаслужена критика, як
правило, або переслідує суто егоїстичні цілі деяких керівників (скажімо, невизнання власних помилок та спробу перекласти відповідальність на підлеглих), або ж
просто є способом позбавлення негативних емоцій. А щоб не псувати настрій і
сприймати критику належним чином, насамперед слід з’ясувати її справжні причини. Отож, наразі розглянемо, якими можуть бути мотиви критики, дізнаймося,
яким же чином і в яких випадках таки слід критикувати своїх підлеглих, а також
як реагувати на різні типи критики як від вищого керівництва, так і з боку своїх
підлеглих.

Типи критики
Критика буває конструктивною і деструктивною (тобто, якщо простіше, справедливою (по
справі) і незаслуженою). Звісно, може бути й
проміжний варіант — частково справедлива,
проте наразі ми зупинимося лише на двох протилежних типах критики.
Конструктивна критика: та, в якій конкретне судження або оцінка підкріплені обґрунтуванням, тобто зауваження не придумано і не
взято з голови керівника, а кожне сказане слово
він може аргументувати і довести.
Найкраще використовувати конструктивну
критику у формі діалогу, в якому ви правильно і
тактовно вказуватимете на вчинені вашими підлеглими помилки, одночасно надаючи їм можливість пояснити свої дії. Мета конструктивної
критики — не тільки виявити проблему, але і
вирішити її, а в основі такої критики лежить бажання допомогти людині виконати певне завдання й уникнути аналогічних помилок у майбутньому.
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Водночас, й керівникам середньої ланки досить часто доводиться «йти на килим» до вищого керівництва. І за таких обставин, вислуховуючи саме конструктивну критику, ми й самі
розуміємо, що заслужили нарікань. Тому в означених випадках бажано подолати людський
фактор, на який впливає і фізичне здоров’я, і
емоційний стан, та обміркувати зауваження керівника, зробивши з них належні висновки.
Деструктивна критика: її сутність полягає
в демонстрації критикою своєї переваги, можливо, своєї влади над тим, на кого вона спрямована. Деструктивній критиці властиві звинувачення, «навішування ярликів», що знижують
самооцінку того, кого критикують, та, навіть,
відкриті образи й зневажливі висловлювання.
Деструктивна критика з боку керівника має
більш емоційне забарвлення: найчастіше вона
спрямована на самореалізацію керівника за рахунок підлеглого. Звісно, такого типу критики
слід уникати — вона лише викличе негативне
ставлення у підлеглих.
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Можливі причини
Конструктивна критика не заснована на
помсті. Вона не може використовуватися як інструмент вираження невдоволення або гніву, а
також просто перелічувати допущені промахи
підлеглих. Її мета — допомогти вирішити проблему, а не образити того, хто припустився певних помилок. Це, скоріше, відповідь на питання
«Що робити?», ніж просто пошук і покарання
винних.
Якщо ви хочете поліпшити ситуацію на підприємстві чи, принаймні, у своєму відділі, то користуйтеся конструктивною критикою.
Мотиви конструктивної критики.
1. Можливість бути щирим і чесно сказати підлеглому, що саме вам не подобається.
Для конструктивної розмови необхідні відкритість і довірливість, інакше буде досить важко показати підлеглому об’єктивну картину і
донести до нього суть вашої критики. Коли підлеглий розуміє, що ви проявляєте щирість і чесність по відношенню до нього, він набагато
швидше відкриється вам, визнає свої реальні
помилки та буде готовий обговорити план їх виправлення і уникнення у майбутньому. Таким
чином, доклавши зовсім небагато зусиль, ви
зможете домогтися позитивної реакції на вашу
критику, яка допоможе побудувати теплі й довірливі відносини.
2. Поліпшити стосунки з підлеглим, якщо
є припущення, що він готовий співпрацювати, чує і поважає керівника, але у нього просто інший погляд на певну роботу або він
чогось не розуміє.
Конструктивна критика повинна викликати у
працівника бажання виправити помилки й поліпшити стан справ, а також підвищувати самооцінку і віру у власні сили. Не дозволяйте ситуації складатися таким чином, щоб винний
співробітник ставав «воюючою» з вами стороною. Якщо в якийсь момент ви відчуєте, що,
можливо, вам відомі не всі факти, не варто продовжувати наполягати на обвинуваченні підлеглого в недбайливості. Хороший керівник, викликавши до себе підлеглого, не буде починати
розмову з докорів, доки не з’ясує всі обставини
справи та не вислухає пояснень.
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3. Отримання бажаного результату.
Головна мета конструктивної критики, якщо
в ній з’являється необхідність, — домогтися поліпшення від підлеглих їх роботи, що призведе
до результатів більш високої якості. Мотивом
для конструктивної критики є конкретні пропозиції щодо усунення недоліків або рішення, що
допомагають змінити сформовану ситуацію і
усунути проблему, яка виникла.
Деструктивна критика з боку керівника —
одна з найбільш небезпечних ліній поведінки. Відносно критикованого вона знижує самооцінку,
збіднює власний образ людини, підриває результативність тієї справи, якою підлеглий займається. Деструктивна критика розхитує впевненість підлеглого в собі, він починає займатися
самознищенням, приходить в напружений стан і
постійно робить помилки в тих питаннях, в яких
був підданий критиці. Також він може зовсім відмовитися від повторення спроб і закинути доручене йому завдання.
Окрім того, деструктивна критика є коренем безлічі особистісних проблем і ворожих
відносин між людьми. Вона залишає слід у вигляді зломленого духу, деморалізації, злості,
обурення, сумнівів у собі й низки інших негативних емоцій. Деструктивна критика змушує
людину відчувати себе некомпетентною і неповноцінною. Вона починає злитися, оборонятися, упиратися або зовсім намагається усунутися й результати її праці падають до нуля.
Тому, перш ніж вдаватися до такої критики,
оцініть її негативні наслідки, з’ясуйте власні
мотиви, які підштовхують вас її застосувати,
та знайдіть у собі сили подолати власні емоції
й обрати «правильну критику».
Мотиви деструктивної критики.
1. Критика як стиль роботи.
Як правило, вона обумовлена характером керівника або відлунням авторитарного стилю
вищого керівництва. Така критика — заради самого процесу критикування, є надзвичайно
шкідливою, бо деморалізує підлеглого і б’є бумерангом по самому ж керівнику, занижуючи його
авторитет в очах не лише того підлеглого, якому
довелося її вислуховувати, а й усього трудового
колективу.
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2. «Показна» критика.
Застосовується у випадках, коли керівник
хоче створити у своїх підлеглих (у виховних цілях) ілюзію його принциповості та нетерпимості
до недоліків. Зазвичай, застосовується у присутності вищого керівництва, щоб показати і збільшити свою значимість і авторитетність в очах
керівників вищої ланки.
3. Формальна «протокольна», ні до чого не
зобов’язуюча критика.
Використовується, як правило, на зборах трудового колективу, а також нарадах, аби створити видимість проведеної виховної роботи.
4. Критика як засіб збереження або поліпшення свого положення на підприємстві.
Зазвичай, вона не пов’язана з особистою неприязню, а лише з бажанням виділитися, щоб
прикрити минулі власні помилки й недоліки або
ж взагалі бездіяльність у роботі, а також особисту некомпетентність у певних питаннях.
5. Критика з метою перестрахування.
Така критика використовується як засіб завуалювати свою власну нерішучість, щоб при
несприятливому розвитку ситуації в майбутньому, звалити провину на підлеглого і зняти з себе
відповідальність.
6. Критика з помсти, для зведення особистих рахунків.
ЇЇ мета — зганьбити підлеглого за колишні
образи, вона застосовується як прихований
спосіб спаплюжити конкретних, неприємних
через особисті мотиви, працівників. Така форма критики акцентує увагу лише на недоліках,
слабких місцях і позиціях своїх співробітників, керівник не хоче і не прагне побачити позитивні елементи в протилежній точці зору та,
водночас, не може запропонувати і свого рішення.
7. Критика з метою отримання емоційного
заряду.
Є люди, які періодично потребують емоційного струсу й відчувають себе краще після того, як
поговорять на підвищених тонах, доведуть і
себе, і оточуючих до певного емоційного напруження. З цією метою вони можуть вдаватися до
критики, особливо якщо її об’єкт легко піддається
емоційному впливу.
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Пам’ятайте, що незалежно від мотивів деструктивної критики вона неприпустима зовсім, ніде і ні за яких обставин. ЇЇ не можна використовувати не лише у робочих стосунках, а й
у сім’ї. Критика не повинна зачіпати людську
гідність і самолюбство. Спеціальне ж створення
стресової ситуації і використання критики як
зброї є неприйнятним, оскільки відверто принижує людську гідність, й психіка підлеглих, які
постійно перебувають у «вогні» зауважень деяких керівників, просто ламається.

Реакція на критику
Перший компонент в реакції людини, коли
вона чує критику (незалежно від її типу), —
емоційний. Людина відчуває незручність, здивування, невпевненість, неспокій, гнів. У будьякому випадку, спочатку йде емоція, а лише
потім включається розум. Емоційну реакцію на
критику психологи називають «дитячою».
Можливими різновидами емоційної реакції
на критику є наступні.
1. Контратака (образа, бажання помститися).
Деякі люди реагують на будь-яку, навіть цілком конструктивну, критику занадто агресивно,
починаючи одразу звинувачувати у відповідь.
Цю реакцію ми можемо побачити у дошкільнят,
які частенько на зауваження відповідають: «Сам
такий!». При цьому така відповідь нерідко носить різкий, часом й образливий характер. Ні
про який конструктивний діалог за таких обставин не може бути й мови, у того, кого піддали
критиці, свідомо чи підсвідомо подекуди включається потужний механізм захисту через напад. Якщо людина застосовує цей спосіб часто,
то за ним закріплюється слава неврівноваженої
й не дуже розумної, не здатної сприйняти ні слова критики.
2. Мовчання і відчуженість від того, що
відбувається (іншими словами — спроба «проковтнути» образу).
Така реакція полягає у тому, що людина, почувши на свою адресу критику, мовчить або йде.
Найчастіше це означає образу і відмову від спілкування. Якщо така реакція часто застосовується,
то це призводить до накопичення непорозуміннь,
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тому проблеми залишаються не обговорені. Також такі люди пропускають критику через себе,
не випускаючи її назад. Мовчання разом з внутрішніми переживаннями — один з найгірших
способів реакції на критику, він буквально
«роз’їдає» людину зсередини. Той, хто критикує
(особливо конструктивно), зазвичай розраховує
на те, що його слова будуть уважно вислухані, а
думка врахована. Коли ж працівник не хоче навіть
вислухати свого керівника, то залишає проблеми
невирішеними й погіршує ситуацію демонстрацією особистого несприйняття. Замість відновлення миру подібна стратегія, як правило, веде до загострення ситуації, зростання напруженості.
3. Довгі переживання і спроби виправдатися,
самоприниження.
Ця реакція, зазвичай, притаманна жінкам —
вона частенько може супроводжуватися потоками сліз, що є проявом емоційності й порушенням
найпершого і найважливішого правила, згідно з
яким розум має змусити людину стримати емоції
й логічно обміркувати ситуацію. Хтось може сказати, що сльози — це спосіб самозахисту, але визнайте — він неефективний в переважній більшості випадків. Найбільше, чого можна домогтися
за допомогою сліз — це тимчасовий тайм-аут,
а проблема так і «зависне в повітрі», щоб через
деякий час знову проявитися (або ж буде тихо
«роз’їдати» робочі відносини зсередини й може
взагалі закінчитися звільненням).
Другий компонент реакції на критику —
аналітичний. Саме він і вважається «дорослою»
реакцією на критику, хоча, як правило, надзвичайно рідко вдається повністю оминути емоційну реакцію. Аналітична реакція подає сигнал
керівникові, який висловив критичні зауваження, що:
— його думку почули й прийняли до уваги
(при цьому зовсім не обов’язкова наявність визнання підлеглим помилок — адже в нього можуть бути наявні конструктивні пояснення,
чому він так вчинив у конкретній ситуацій);
— підлеглий готовий обговорити проблему
та, можливо, визнати справедливість висловлених керівником претензій.
Аналіз — це правильний спосіб реакції на
критику. У цьому випадку людина здатна побо-
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роти відповідні негативні емоції, зрозуміти, чи
носить критика конструктивний або деструктивний характер, і правильно на неї відреагувати. Така реакція допомагає людині винести з
критики «раціональне зерно» і сприяє особистісному зростанню.

Як правильно критикувати своїх
підлеглих…
Критика керівником співробітників не повинна бути засобом для прояву роздратування. Її
призначення — запобігти можливим помилкам
працівника у майбутньому і одночасно дати
йому шанс поліпшити роботу, розкрити і реалізувати свої здібності.
Перш ніж критикувати співробітника, спробуйте відповісти на наступні питання:
— Чи дійсно саме цей працівник припустився
помилок, які призвели до певної негативної ситуації?
— Що насправді є мотиватором ваших дій і
чого ви очікуєте від майбутньої розмови?
— Що потрібно зробити, щоб виправити становище?
Підлеглий, на якого ви спрямовуєте конструктивну критику, повинен розуміти, що саме ви
хочете йому сказати. Якщо ви будете ходити навколо, висловлюватися загальними фразами і
використовувати натяки, цілком ймовірно, що
вас просто не зрозуміють.
Не слід забувати, що в процесі критики не
можна переходити на особистості. Критикувати
потрібно не самого співробітника, а його вчинки. При цьому зверніть увагу, що це мають бути
конкретні дії вашого працівника, а не просто
результат (наприклад, у відділі збуту падіння обсягів продажу може бути результатом не поганої
роботи його працівників, а цілком об’єктивними
причинами — зниженням попиту на сезонні товари, підвищенням цін тощо). Аби критика була
продуктивною і результативною, щоб підлеглий
зрозумів свої помилки, а ви могли розраховувати на розуміння, важливо вибрати відповідний
час. Якщо в даний момент співробітник знаходиться у важких обставинах або перебуває у поганому настрої, критика не буде почута і її висловлення може тільки погіршити ситуацію.
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Бажані зміни в поведінці співробітника можуть бути досягнуті тільки тоді, коли критика
буде здійснюватися в прийнятній для нього формі. Зрозуміло, мова йде про тих людей, які дійсно хочуть працювати на підприємстві й приносити конкретну користь. Співробітники, які
систематично порушують трудову дисципліну,
не бажають ефективно працювати, на яких не
діє критика в усіх її формах, повинні бути усунені від роботи.
Якщо ви вважаєте, що виявили якийсь недолік у роботі співробітника, то спочатку необхідно провести з ним службову бесіду (зажадати
необхідні документи та інформацію про справу
чи подію). Якщо ж на підставі цього виявиться,
що дійсно має місце певна помилка працівника,
то інформаційна бесіда буде розглядатися співробітником як критика. Не критикуйте при сторонніх особах — така критика тим сильніше
знижує імідж людини, чим більше свідків навколо. На противагу цьому хвалити працівника
найкраще у присутності його колег.
Деякі керівники розглядають можливість вказати підлеглому на його промахи як засіб
затвердити свій авторитет, показати власну перевагу. Фактично вже самі по собі слушні зауваження і дадуть саме такий ефект. Але акцентувати на цьому увагу, смакувати прорахунки
підлеглого, принижувати тим самим його як
особистість — це той «комплект» психологічних
засобів, який приносить зворотний ефект. Замість поваги виникає антипатія, бо підкреслення переваги є сильним конфліктогеном. Необхідно направити думки працівника, який
завинив, на конструктивний шлях.
Перш ніж критикувати, знайдіть, за що його
можна похвалити, і похваліть. Це дуже дієвий
прийом. Особливо бажано його застосування
напередодні серйозної критики. Наприклад, ви
говорите: «Ми з вами працюємо разом (стількито років). Нерідко ваші результати були просто
чудові (наведіть один-два приклади). Але поясніть, що відбувається з останнім моїм дорученням?». Підшукуючи, за що похвалити, ви надаєте допомогу не тільки співрозмовникові, а й
собі, оскільки зіставлення гарного й поганого
зробить і вашу позицію більш зваженою та тер-
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пимою. У такій ситуації підлеглому для нарікання на несправедливе, упереджене до себе ставлення не залишиться жодних підстав — адже він
побачив, що вами відзначається все — і хороше,
і погане.
Шукайте рішення разом з підлеглим, а не
звинувачуйте його. Обвинувальна критика не
сприяє конструктивному вирішенню. Щоб налаштувати підлеглого на пошук рішення, а не виправдання, допоможіть йому «зберегти обличчя»,
тобто не принижуйте його гідність. У ході детального розгляду ситуації, що склалася, не забувайте
питати співробітника про його розуміння проблеми, сприйнятті критики (її обґрунтування).
Обов’язково дайте можливість висловити свою
точку зору на ситуацію, навіть якщо вона радикально відрізняється від вашої. Можливо, ви не
знаєте про якісь важливі деталі, та й завжди корисно поглянути на проблему з іншого боку.
Крім того, ви теж можете помилятися. Дайте
підлеглому висловитися до кінця, не перебиваючи його, як тільки почуєте щось, що не вкладається у ваше бачення того, що відбувається,
або не відповідає вашим поглядам. Сам факт
того, що вас цікавить думка винного працівника, мотивує останнього до пошуку оптимального рішення.
І, нарешті, не забувайте про кінцеву мету —
ваше завдання полягає не в тому, щоб змінити чи
виправити співробітника: мова йде не про нього
самого, а про якість його роботи. Мінімально говоріть саме про людину, максимально — про ситуацію і результати, не зводьте помилки співробітника до його особистих якостей. Оцінюйте не
підлеглого, а лише його дії та результати.

…та вище керівництво
Підлеглий, так само, як і керівник, має право
на свою думку. Він так само, як і його начальник
прагне до істини, але процес її пошуку повинен
бути коректним з обох сторін.
Виступаючи проти думки керівника, важливо
знати:
— коли потрібно, а коли не варто відстоювати свою точку зору;
— які питання можна обговорювати, а які —
ні;
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— як заперечувати і критикувати, не викликаючи роздратування, як доводити свою думку і
не бути неприємним при цьому для свого керівника.
Якщо ви вважаєте, що необхідно заперечити
своєму керівникові, розкритикувати його дії, які
вам видаються неправильними, постарайтеся
зробити це тактовно, уникаючи при цьому конфронтації і ворожої реакції. Характер протиріч у
суперечці нерідко залежить від обговорюваного
питання, емоційного фону при його обговоренні, психологічної міжособистісної сумісності
двох людей, які сперечаються, а також від міцності й досвіду професійних відносин.
Якщо ви не домоглися критикою бажаних результатів і керівник так і не зрозумів ваших доводів, визнайте це, але не розлючуючи свого
керівника й, водночас, не втрачаючи свого «Я».
Якщо ви почнете сердитися, демонструвати своє
явне незадоволення результатом обговорення,
це може привести до розриву відносин і до відчуженості з боку керівника.
Якщо ви критикою переконали керівника у
правильності ваших доводів, будьте скромні й
спокійні, не радійте, принаймні ззовні, з даного
приводу. До того ж вислів «А я ж Вам казав!» зовсім тут недоречний. Краще висловіть вдячність
керівнику за те, що він вас вислухав, зрозумів і
прийняв вашу пропозицію.
Водночас, пам’ятайте, що якщо ви маєте можливість критикувати вище керівництво, то й
ваші підлеглі подекуди можуть висловити вам
свої зауваження. Але насправді підлеглийкритик заслуговує на щиру подяку. Конструктивні зауваження дозволяють своєчасно виявити проблему або скоригувати свої дії. Ніхто не
застрахований від помилок. І як знати, можливо, зроблені висновки допоможуть вам уникнути неправильних рішень надалі. Також, як мінімум варто порадіти тому, що підлеглий наважився покритикувати вас або спробував
висловити свою (протилежну вашій) думку, яка,
можливо, у майбутньому піде на користь справі.

Що робити, коли критикує керівник
Й наприкінці з’ясуємо, як же правильно реагувати на критику свого керівника залежно від
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її типу, аби і не звільнитися з роботи, але й не
відчувати приниження та зберегти нерви?
Вислуховувати критику від керівника на свою
адресу, навіть якщо вона конструктивна, завжди
дуже важко. Якщо ж людина відчуває, що її піддали несправедливим нападам, а сам керівник,
який критикує, не є для нього авторитетом, критика все одно якийсь час залишається значущою
для свідомості людини, викликає сумніви в собі
й негативно впливає на психіку. У разі ж, коли
критика була справедливою та ще й від авторитетного керівника, чия думка дуже важлива для
вас, почуття впевненості в собі може постраждати. Нерідко потім працівникові потрібен не один
день, щоб після такої психологічної травми прийти в себе, подолати негативне психологічне напруження, яке позначається не тільки на формі
спілкування, а й на результативності його діяльності. Для того, щоб навчитися правильно
сприймати критику і адекватно на неї реагувати, не принижуючи себе і співрозмовника, потрібно часом виконати значну внутрішню роботу, а цьому треба спочатку навчитися. Отож,
довідаємося про декілька важливих правил.
1. Умійте витягти уроки з критики керівника.
Зазвичай, у критиці є хоча б невелике зерно
правди. Критика може здатися негативною, але
вона дає можливість вчитися і рости, виходячи
із зроблених зауважень. «Беріть» уроки з конструктивної критики. Можливо, що керівник,
який вас критикує, також може дати й пораду
про те, як краще діяти далі. Найцінніша критика — та, яка вказує на недоліки, на перший погляд, в бездоганному виконанні справи. Аби
критика пішла на користь, її треба, насамперед,
почути й осмислити. Потім залишається застосувати отриману інформацію на практиці й виключити можливість повторення помилок. Навіть справедлива критика не дає результату,
якщо людина не хоче її слухати, тому, перш за
все, потрібна внутрішня установка на ділове
сприйняття критики. Перше, що варто зробити
тому, кого критикують, щоб знизити «больовий
поріг» критики: пам’ятати, що критика — це
знак того, що вас сприймають всерйоз, вас помічають — адже вами незадоволені, тому що від
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вас чекали більшого. Іншими словами, оцінка
ваших професійних здібностей, компетентності
була досить високою. У даній ситуації логіка вашого службового становища вимагає, щоб ви
змогли знову змусити думати про себе добре. Не
турбуйтеся: якщо ви змогли це зробити в минулому, зумієте і тепер.
2. Умійте визнавати свої помилки.
Також часто, навіть коли ми відчуваємо свою
неправоту, ми кидаємося захищатися, спростовувати всі «звинувачення», шукати винних. Потрібно вміти визнавати свої помилки — чесно і
мужньо. Усвідомте, що це крок на шляху самовдосконалення. І якщо усвідомити помилку вам
допомогла конструктивна критика вашого керівника, то необхідно навчитися бути за неї
вдячними. Отже, що потрібно зробити в першу
чергу, якщо на вас ось-ось повинен обвалитися
«шквал» критики. Спочатку оцініть ступінь тяжкості того проступку, за який вас збираються
критикувати. Якщо порушення дійсно серйозне, то буде правильним визнати провину або,
принаймні, її частину. Але робити це потрібно
в спокійній і впевненій формі з почуттям власної гідності. Від помилок не застрахований ніхто, тому нема чого пускати критику всередину
себе. Якщо ви не повністю згодні з критикою і
не збираєтеся вчиняти так, як хоче ваш керівник, все одно краще визнати свої наявні помилки, а вже потім сказати, що саме ви збираєтеся зробити по-іншому. Таким чином, вам
вдасться зберегти спокійну атмосферу розмови. Навіть якщо ви взагалі не хочете чинити
так, як говорить ваш керівник, краще буде
ствердно сказати про це, після того як ви погодитеся з правдою, а потім припустите, що подібний вчинок може викликати проблеми в іншої людини. Те, що ви підтвердили свою увагу
до слів вашого керівника, цілком його задовольнить. Коли ж ви стикаєтеся з надмірно різкою й несправедливою критикою, корисніше за
все буде погодитися з нею хоча б частково, в тій
частині, яка здається вам справедливою, і не
погодитися з іншим. Повторення того, з чим ви
згодні, допоможе вам легше довести співрозмовнику ваше незгоду. Керівники дуже часто
виявляються правими, тому найбільш кон-
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структивна реакція на їхні слова — це визнати
їх право на власну думку.
3. Не сприймайте як особисту образу.
Перший інстинкт — прийняти критику керівництва на особистий рахунок. Ця проблема
найбільш часто виникає у зв’язку з критикою.
Ефективний спосіб прийняти критику — це
відокремити її від своєї особистості й перенести
на зовнішній суб’єкт. Критика спрямована не на
вас, а на результати вашої діяльності. І якщо ви
насправді знаєте, що виклалися на 100% і зробили все, що могли, припустіть думку, що, можливо, результат чи спосіб його досягнення просто
не відповідає очікуванням вашого керівника.
Діючи таким чином, ви уникаєте моделі захисної поведінки. Ви перестаєте відчувати себе ніяково і сприймаєте критику об’єктивно, тому можете отримати з неї користь. Коли ви
сприймаєте критику об’єктивно, ваша захисна
поведінка зникає, вже тільки тому, що ви більше
не відносите це до себе. Відокремивши критику
від своєї особистості, ви можете отримати цінні
поради навіть із самих лише зауважень. Приймаючи важливі для себе речі й не звертаючи
уваги на інше, ви уникаєте виправдань і почуття
ніяковості.
4. Не відповідайте відразу критикою на
критику.
Зрозуміло, що несправедливі претензії мало
кому приємні. Дуже легко у відповідь на критику розлютитися, почати оборонятися. Ми перестаємо тверезо мислити, гору беруть емоції, але
якщо ви почнете відповідати керівникові, коли
знаходитеся у такому стані, то ви лише погіршите ситуацію. Найважливіше — усвідомити те,
що на вашу адресу спрямована критика, впоратися з першими почуттями та емоціями.
Пам’ятайте, що критика — це нормально, і стримавши себе в перші секунди, ви спокійніше поставитеся до неї. Відповівши керівникові з почуттям злості чи ображеної гордості, через
деякий час ви обов’язково будете про це шкодувати. Натомість, зробивши над собою зусилля і
трішки зачекавши, ви отримуєте час для конструктивного аналізу ситуації, а це найкраще
для того, аби правильно відповісти на критику
керівника. Якщо ви переконалися, що для неї
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дійсно є підстави, варто визнати критику справедливою — ваша репутація при цьому аніскільки не постраждає. Навпаки, ваш керівник зрозуміє, що до його аргументів поставилися з
повагою. А ви також можете оголосити, які дії
маєте намір вжити або чому не збираєтеся вчиняти інакше.
5. Ігноруйте незаслужену критику.
На жаль, не є рідкістю випадки, коли критикують безпідставно й це, звісно, дуже неприємно.
Однак потенційно з такою критикою легше мати
справу, ніж з обґрунтованою. Один з варіантів —
залишатися байдужим і повністю її ігнорувати.
Також зверніть увагу, що у тому випадку, якщо
керівник вирішить висловити вам свої зауваження у грубій формі та ще й у присутності колег, хоча раніше була можливість критикувати
наодинці, означає, що керівника мало турбує
якість роботи. Для нього важливіше виступити
перед колегами або вищим керівництвом у ролі
обуреного шефа, який не допускає серед підлеглих недоліків у роботі. Це ще одна корисна сторона критики, яка допомагає дати належну оцінку справжнім мотивам таких дій вашого
керівника: якщо він частенько робив це без свідків, то він дійсно турбується про те, щоб робота

була виконана якнайкраще, якщо ж лише у сторонній присутності — то можете не звертати
уваги на конкретні зауваження, оскільки раціонального зерна в них за таких обставин ви не
знайдете. При деструктивній незаслуженій критиці просто вислухайте її без подальших дій —
адже у такому випадку ваше виправдання або
сперечання викличуть лише шквал негативних
емоцій і нетактовних дій з боку керівника.
Якось так склалося в нашому суспільстві, що
знайти недоліки і критикувати набагато простіше, ніж побачити переваги і похвалити. Тому
пам’ятайте, що якою б критика не була: м’якою
або агресивною, правдивою чи неадекватною,
мотивована добрим чи негативним ставленням,
вона може стати для вас корисною. Ви можете
знайти в ній зернята істини, а навіть якщо і не
знайдете, вона загартує й зміцнить вашу особисту гідність. Тому завжди дякуйте і своїм керівникам, і своїм підлеглим за критику (не
обов’язково словами, можна зробити це подумки), адже вони надають вам неоціненну послугу, навіть якщо самі про це не здогадуються.

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:
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Підкажіть, як правильно скласти наказ, якщо працівника, який наразі обіймає
посаду інспектора з кадрів, потрібно перевести на посаду економіста, але так,
щоб він виконував і роботу інспектора з кадрів (з доплатою 50% від посадового
окладу)?
За таких обставин слід видати два накази.
У Вашому випадку мова йде про переведення
та про суміщення (або виконання обов’язків тимчасового працівника чи сумісництво — залежно
від потреб підприємства), тому й видавати потрібно два окремих накази (оскільки доручати
працівникові виконання роботи інспектора з кадрів Ви будете вже після його переведення на посаду економіста — адже до цього переведення
він і так виконує роботу інспектора з кадрів).
Перший наказ (про переведення) скласти неважко — його розпорядча частина повинна

мати таке формулювання: «Працівника такогото (прізвище, ім’я, по батькові та посада, яку
він обіймає зараз), перевести постійно, за його
(її) згодою, на посаду таку-то (назва посади,
на яку переводиться працівник) з такої-то
дати (число, місяць, рік) з таким-то посадовим окладом (його розмір на місяць)». Залежно
від того, хто є ініціатором такого переведення
(працівник чи роботодавець), підставою для видання наказу може бути заява працівника або
подання керівника відповідного структурного
підрозділу (Зразок 1).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСИСТ»
НАКАЗ
07.05.2015 р.

м. Київ

№ 134-п

Про переведення
на іншу роботу
НАКАЗУЮ:
ГОРОБЕНКА Петра Сергійовича, інспектора з кадрів, перевести постійно, за його згодою,
на посаду економіста планово-економічного відділу з 8 травня 2015 р. з посадовим окладом
4 500 грн на місяць.
Підстава: подання начальника планово-економічного відділу Косенка О. М. від 05.05.2015 р..
Директор

Леоненко

В. Д. Леоненко

З наказом ознайомлений,
з переведенням згоден:
07.05.2015 р.

Горобенко

П. С. Горобенко

Щодо другого наказу, то, перш за все, слід визначитися, на яких умовах Ваш працівник виконуватиме роботу інспектора з кадрів — за суміщенням, сумісництвом чи як виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
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Утім, хоча з Вашого запитання й не можна зробити однозначний висновок щодо того, яким же чином працівник виконуватиме роботу інспектора
з кадрів, але з великою ймовірністю можна припустити, що, скоріш за все, це буде суміщення
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(адже у разі сумісництва не йшла б мова про доплату, а встановлювалася б оплата праці пропорційно відпрацьованому часу відповідно до штатного розпису, а у випадку виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника посада інспектора з кадрів мала б бути зайнята іншим працівником, який протягом певного часу не може працювати — перебуває у відпустці, на лікарняному
тощо). Отож, якщо Ви таки мали на увазі саме суміщення, то розпорядчу частину наказу можна
сформулювати таким чином: «Покласти на працівника такого-то (прізвище, ім’я, по батькові

та посада, на яку Ви щойно перевели працівника),
виконання обов’язків за наразі вакантною
такою-то посадою (назва посади, обов’язки за
якою виконуватиме працівник) поряд з його (її)
основною роботою, на умовах суміщення посад,
з такої-то дати (число, місяць, рік) з доплатою
такою-то (вказати розмір відсотків посадового
окладу за посадою, обов’язки за якою виконуватиме працівник) згідно зі штатним розписом». Підставою для видання цього наказу буде подання чи
доповідна записка керівника відповідного структурного підрозділу та заява працівника (Зразок 2).
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСИСТ»
НАКАЗ
08.05.2015 р.

м. Київ

№ 135-п

Про суміщення посад
НАКАЗУЮ:
Покласти на ГОРОБЕНКА Петра Сергійовича, економіста планово-економічного відділу,
виконання обов’язків за наразі вакантною посадою інспектора з кадрів поряд з його основною роботою, на умовах суміщення посад, з 12 травня 2015 р. з доплатою у розмірі 50%
посадового окладу інспектора з кадрів згідно зі штатним розписом.
Підстава: 1. Доповідна записка начальника відділу кадрів Микитенка Д. О. від 08.05.2015 р..
2. Заява Горобенка П. С. від 08.05.2015 р..
Директор

Леоненко

В. Д. Леоненко

З наказом ознайомлений:
08.05.2015 р.

Горобенко

П. С. Горобенко

Також зверніть увагу, що відомості про переведення на іншу посаду слід внести до трудової

книжки працівника, натомість як записи про
суміщення до трудової книжки не заносяться.

Хто повинен внести запис про звільнення до трудової книжки директора
(товариство з обмеженою відповідальністю), якщо відділу кадрів немає
і в штаті тільки один керівник?
Сам директор.
Внесення та засвідчення записів у трудовій
книжці директора слід робити у звичайному порядку — жодних винятків для директора не передбачено, адже він такий самий найманий пра-
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цівник, як і всі інші. Згідно з п. 4.1. Інструкції
про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці
України та Міністерства соціального захисту
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населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58), у разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що
внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або
печаткою відділу кадрів. Оскільки на Вашому
підприємстві відділу кадрів немає (можна припустити, що нема й просто інспектора з кадрів
чи іншої особи, яка б займалася веденням трудових книжок), то саме директор повинен внести до своєї трудової книжки запис про звільнення й засвідчити його своїм же підписом та
печаткою підприємства.

Якщо Вас бентежить досить поширене запитання, як же директор підпише свою трудову
книжку, якщо до неї вже буде внесено запис про
звільнення і він, начебто, вже не є працівником
підприємства, то не переймайтеся: директор
має повне право підписати свою трудову книжку, оскільки на той час він ще буде працівником
підприємства — адже днем звільнення є останній день роботи (п. 2.27. Інструкції № 58), а запис до трудової книжки вноситься саме у цей
день (п. 2.4. Інструкції № 58). Таким чином, директор має підписати свою трудову книжку в
останній день роботи директором на Вашому
підприємстві й жодна законодавча норма за таких обставин порушена не буде.

Як оформити трудову книжку працівникові, який вперше приймається
на роботу (тобто трудової в нього ще взагалі немає), якщо роботодавцем
є фізична особа – підприємець (без печатки)?
Однозначної відповіді на це запитання немає, тому оберіть один із запропонованих варіантів на Ваш розсуд.
Ця тема вже давно турбує фізичних осіб – підприємців й наразі вона знову привернула до
себе увагу внаслідок того, що з 1 січня 2015 р. не
потрібно реєструвати трудові договори між працівником і фізичною особою, яка використовує
найману працю, у державній службі зайнятості
(до початку поточного року це необхідно було
зробити у тижневий термін після фактичного
допуску працівника до роботи).
Наразі існує три абсолютно різні варіанти вирішення проблеми, коли для працівника місце
роботи у фізичної особи – підприємця є першим
і у нього ще немає трудової книжки, але у кожного з цих варіантів є свої недоліки.
Варіант № 1 («консервативний»): Взагалі не
оформляти працівникові трудову книжку. Це
улюблена й найбільш зручна для Міністерства
соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) позиція, яку воно час від часу підкреслює у своїх листах (наприклад, від 23 березня
2006 р. № ДЦ-12-1528/0/6-06). Мінсоцполітики
вважає, що оскільки згідно з п. 2.12. Інструкції
про порядок ведення трудових книжок праців-
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ників, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58), першу (титульну) сторінку трудової книжки (на якій вказуються відомості про працівника) має підписати особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після
цього поставити печатку підприємства (або печатку відділу кадрів), на якому вперше заповнюється трудова книжка, то фізичні особи – підприємці такого право не мають (у них же немає
печатки підприємства або відділу кадрів).
Роботодавців (фізичних осіб – підприємців)
Мінсоцполітики «заспокоює» тим, що їх працівники зможуть підтвердити період роботи за таких обставин письмовим трудовим договором
(згідно з п. 3 Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637).
Окрім того, Мінсоцполітики наголошує, що наразі взагалі працівникові для призначення пенсії та інших видів соціального забезпечення набагато важливіше мати не трудову книжку, а
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свідоцтво про загальнообов’язкове державне
страхування. Дійсно, це свідоцтво буде підтвердженням страхового стажу, проте зважайте на
те, що наразі страховий стаж не завжди відповідає трудовому. Також Мінсоцполітики зазначає, що відсутність ведення трудової книжки у
вказаному випадку не є порушенням норм трудового законодавства, а тому фізичну особу –
роботодавця не може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої
ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як для роботодавців (фізичних осіб – підприємців) цей варіант, звичайно, досить зручний
(адже їм просто не потрібно нічого робити),
проте виникає запитання, чи захочуть за таких
обставин у них працювати люди, в яких ще немає трудової книжки.
Варіант № 2 («справедливий»): Оформити
трудову книжку працівникові у звичайному порядку. Оскільки всі ми знаємо, що будь-який кодекс, у тому числі й Кодекс законів про працю
України (далі — КЗпП), має вищу силу, ніж підзаконні акти (яким і є Інструкція № 58), а тим
більше, ніж листи міністерств (у т. ч. й Мінсоцполітики), то будемо спиратися на норми КЗпП.
А його ст. 48 говорить про те, що «Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють
на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів... Працівникам,
що стають на роботу вперше, трудова книжка
оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу». Таким чином, відповідно до
ст. 48 КЗпП, роботодавець, у тому числі й фізична особа – підприємець, не тільки має повне
право оформити своєму працівникові трудову
книжку, а й просто зобов’язаний це зробити.
Між іншим, згідно з п. 2.2. Інструкції № 58, заповнення трудової книжки вперше проводитися
власником або уповноваженим ним органом.
А оскільки фізична особа – підприємець у даному випадку і є власником, то ніщо й не заважає
їй вперше оформити трудову книжку своєму
працівникові. Мінусом у даному варіанті є те,
що у разі, коли в подальшому працівник буде
оформлятися на роботу на підприємство, там
можуть не схотіти приймати трудову книжку,
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оформлену фізичною особою – підприємцем,
посилаючись на те, що її титульна сторінка не
завірена печаткою (тобто вона не завірена неналежним чином), й запропонувати оформити
нову трудову книжку.
До речі, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення порядку відкриття бізнесу» від
15 квітня 2014 р. № 1206-VII (набув чинності
30 жовтня 2014 р.) скасовано обов’язкову наявність печатки у суб’єктів господарювання. Це
означає, що відтепер печатки може не бути не
лише у фізичної особи – підприємця, а й у юридичної особи. Таким чином, наразі взагалі втрачається
сенс внесення записів до трудової книжки, які не
будуть засвідчені печатками. Щоправда, до Інструкції № 58 відповідних змін не вносили — тобто тепер проблеми з оформленням трудових книжок працівникам внаслідок неузгодження її
положень із законодавчими актами виникатимуть
і у підприємств, в яких немає печатки.
Варіант № 3 («практичний»): Знайти підприємство, на яке можна було б оформити працівника хоча б на тиждень, після чого він звільнився б з роботи за власним бажанням, але вже
маючи оформлену цим підприємством трудову
книжку (повертаючись до ст. 48 КЗпП згадуємо,
що працівникам, які стають на роботу вперше,
трудова книжка оформляється не пізніше п’яти
днів після прийняття на роботу — отож, тижня
роботи на підприємстві буде достатньо для отримання трудової книжки). Цей варіант є найзручнішим на практиці, оскільки при його застосуванні формально дотримуються як положення
КЗпП, так і Інструкції № 58, й працівник одержує оформлену трудову книжку. Водночас є й
мінус — пошук такого підприємства. Добре,
якщо є можливість зробити це через знайомих,
які зрозуміють ситуацію й згодяться допомогти,
а якщо немає, то працівникові дійсно доведеться
знайти собі реальну роботу принаймні на тиждень, а може й на три (адже у разі звільнення
за власним бажанням працівник, згідно зі
ст. 38 КЗпП, має попередити про це роботодавця
за два тижні й якщо поважних причин для звільнення у строк, про який просить працівник, немає, а згоди з роботодавцем щодо скорішого
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звільнення дійти не вдасться, то працівникові
таки доведеться відпрацювати ще два тижні).
І не факт, що після майже місяця роботи на підприємстві працівник схоче звільнятися з нього,
аби працювати у Вас.
Отож, поки оберіть з трьох наведених варіантів той, який Вас влаштує найбільше, а надалі все
ж таки сподіватимемося, що Інструкцію № 58
приведуть у відповідність до норм КЗпП. Утім, за-

уважимо, що Міністерство юстиції України свого
часу звернуло увагу на відсутність в Інструкції
№ 58 механізму заповнення фізичною особою –
підприємцем трудової книжки своїм працівникам, які стають до роботи вперше (лист від 24
березня 2006 р. № 21-5-172), й звернулося до Мінсоцполітики з пропозицією переглянути Інструкцію № 58 та внести до неї відповідні зміни, проте
вже минуло понад 9 років, а змін немає й досі.

Чи може працівник відділу кадрів укласти цивільно-правовий договір
на іншому підприємстві (договір про надання послуг щодо ведення кадрового
діловодства)? Або ж існують якісь обмеження щодо того, з ким із працівників
можна укладати такий вид договору?
Так, може, хоча деякі обмеження щодо
укладення цивільно-правових договорів існують.
Практично всі працівники, у тому числі й
співробітники відділу кадрів, можуть укладати
цивільно-правові договори як з іншими підприємствами, так і з тими, де вони працюють
(наприклад, на час своєї відпустки).
Винятки передбачені для осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, перелік яких наведено у п. 1
ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (далі — Закон № 1700). Цим особам (наприклад, народним
депутатам України, державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування, суддям, посадовим та службовим особам
органів прокуратури, Служби безпеки України

тощо) згідно з п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону № 1700 заборонено займатися як підприємницькою, так і
будь-якою іншою оплачуваною діяльністю, у
тому числі й шляхом укладення цивільноправових договорів (їм можна займатися лише
викладацькою, науковою та творчою діяльністю,
медичною практикою, а також інструкторською
і суддівською практикою із спорту).
Подібні обмеження встановлені й для деяких
осіб, які здійснюють незалежну професійну
діяльність — наприклад, нотаріуси не можуть
займатися підприємницькою, адвокатською
діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової та творчої діяльності (ч. 4 ст. 3 Закону України «Про
нотаріат» від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII). Для
інших працівників обмежень на укладення
цивільно-правових договорів не передбачено.

До трудової книжки працівника вже внесли запис про звільнення й одразу
після цього помітили, що пропустили запис про його переведення на вищу
посаду (було прийнято начальником відділу збуту, а згодом переведено
на посаду комерційного директора). Як вчинити за таких обставин: скасовувати
запис про звільнення чи можна після нього внести запис про переведення
(якщо можна — то яким чином)?
Пропущений запис про переведення можна
внести після запису про звільнення.
Інструкцією про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженою спільним
наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства соціаль-
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ного захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), порядок
внесення будь-якого пропущеного запису до
трудової книжки не регламентовано — в ній
описано лише випадки виправлення неправильних або неточних записів. Утім, зрозуміло,
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що незважаючи на відсутність в Інструкції № 58
механізму внесення пропущених записів, Ви таки
маєте це зробити.
Скасовувати запис про звільнення немає
сенсу — адже, як вбачається з Вашого запитання,
у записі про звільнення Ви не припустилися
ніяких помилок. Внести ж пропущений запис
про переведення можна після запису про звільнення наступним чином:
1. Необхідність цього кроку залежить від
того, чи завірили Ви вже запис про звільнення
підписом та печаткою. Якщо так, то необхідно
знову (як під час прийняття на роботу) записати у вигляді заголовка повне найменування підприємства (нагадаємо, що назву підприємства
можна як вписати як від руки, так і проставити
за допомогою прямокутного штампа, але він
має містити лише повну назву підприємства без
інших реквізитів). Якщо запис про звільнення
ще не був завірений підписом і печаткою, то
повторно вписувати назву підприємства не потрібно.
2. У графі 1 трудової книжки слід зазначити
порядковий номер запису (зверніть увагу, що
необхідно вказувати номер запису за порядком
внесення до трудової книжки — тобто якщо запис про звільнення був, наприклад, № 5, то пропущений запис про переведення повинен мати
№ 6, незважаючи на те, що за хронологією подій
переведення передувало звільненню).
3. У графі 2 слід зазначити поточну дату (тобто те число, місяць та рік, коли Ви вносите пропущений запис про переведення) — вона може
співпадати з датою внесення запису про звільнення, а може бути й пізнішою (адже відсутність
запису про переведення може бути виявлено як
у день звільнення, так і згодом).
4. До графи 3 необхідно внести запис про переведення, зазначивши дату, з якої працівника було
переведено на іншу посаду (хоча зазвичай дати
у графі 3 трудової книжки і не вказуються —
але інакше буде неможливо зафіксувати дату переведення).
5. У графі 4 трудової книжки слід зазначити
назву документа, на підставі якого працівника
було переведено на іншу посаду (наказ чи розпорядження), дату його видання та номер.

72

6. Після цього необхідно засвідчити запис підписом керівника підприємства або особи, відповідальної за ведення трудових книжок (вказується посада й ініціали та прізвище особи, яка
засвідчує записи), а також печаткою підприємства чи відділу кадрів (і підпис, і печатка проставляються у графі 3 трудової книжки). Це слід
зробити незалежно від того, завіряли Ви запис
про звільнення підписом та печаткою чи ні —
якщо так, то все одно пропущений запис про переведення також необхідно засвідчити (адже він
був внесений вже після засвідчення попередніх
записів на Вашому підприємстві), а якщо ні —
то проставляючи підпис і печатку Ви засвідчите
одразу всі записи, внесені до трудової книжки
працівника на Вашому підприємстві (як про
прийняття на роботу і звільнення, так і пропущений запис про переведення).
Варто зазначити, що на практиці досить часто
за описаних Вами обставин у графі 3 трудової
книжки додають вказівку про те, що запис було
пропущено (див. Зразок). Утім робити це не
обов’язково, оскільки і так зрозуміло, що запис
було пропущено, проте й помилкою це не буде, бо,
як вже зазначалося, в Інструкції № 58 відсутній
порядок внесення пропущених записів, а порушити те, чого взагалі немає, просто неможливо.
Також зверніть увагу, що у запитанні Вами неправильно зазначена посада, на яку було переведено працівника (невірний порядок слів) — адже
усі назви посад (як у трудових книжках, так і у наказах роботодавця та штатних розписах) мають
відповідати тим назвам, що містяться у Національному класифікаторі України ДК 003:2010
«Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28 липня
2010 р. № 327 (далі — КП). А у КП, зазвичай, назва посади починається не з прикметника, а з
іменника, й правильна назва посади Вашого працівника — «Комерційний директор» (а не «Директор комерційний»). Утім, можливо, Ви припустилися цієї помилки лише у запитанні, натомість як
у документах посада вказана правильно.
Також на майбутнє пам’ятайте, що згідно з
п. 2.4. Інструкції № 58 записи до трудової книжки працівника про переведення на іншу постійну роботу мають бути внесені після видання
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Зразок

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СервісМаркет»
4
5

02
15

09 2007

Прийнято начальником відділу збуту

Наказ від
02.09.2007 № 110-п

04 2015

Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України

Наказ від
15.04.2015 № 56-п

Інспектор з кадрів Кіт І. І. Кіт
Товариство з обмеженою відповідальністю
6

15

04 2015

«СервісМаркет»
Запис пропущено: Переведено з 22.02.2012
на посаду директора комерційного.

Наказ від
22.02.2012 № 31-п

Інспектор з кадрів Кіт І. І. Кіт

відповідного наказу (розпорядження), але не
пізніше тижневого строку — дотримуючись
цього правила, Ви уникнете у подальшому си-

туацій, коли після внесення запису про звільнення працівника буде виявлено відсутність належних записів про переведення.

Приймаємо на роботу кухаря, який має виконувати найпростішу роботу
(варити та смажити овочі, панірувати вже підготовлені м’ясні вироби з фаршу
тощо). Проте працівниця наполягає на тому, аби у трудовій книжці було записано
«кухар-кондитер 4-го розряду» (оскільки саме це записано у її дипломі з навчального закладу). Водночас, жодних робіт з тістом вона виконувати не буде (тобто
кондитер нам взагалі не потрібен). То що ж писати у її трудовій книжці
та чи потрібно взагалі у ній вказувати розряд?
Запис у трудовій книжці має відповідати
роботі, яку у Вас буде виконувати працівник,
а не його кваліфікації згідно з дипломом.
Приймати працівника необхідно саме на ту роботу й за тим розрядом, які потрібні Вашому підприємству. З огляду на те, що потреби у кондитері у Вашого підприємства немає, то й у трудовій
однозначно має бути зазначено прийняття працівника на роботу кухарем, без будь-яких згадок
про кондитера (тим більше, що у Національному
класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифіка-
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тор професій» немає такої подвійної професійної
назви роботи як «кухар-кондитер»). А працівниці
поясніть, що підтвердженням присвоєної кваліфікації слугує не запис у трудовій книжці, а диплом чи свідоцтво державного зразка.
Щодо розряду, то у трудовій книжці його має
бути вказано, але знову ж таки не той, який є у
працівника, а той, за яким він виконуватиме роботу. Присвоєний розряд — це вміння виконувати роботу певної складності, а робота за певним розрядом — це виконання роботи певної
73
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складності (тобто виконання роботи, яка є необхідною для роботодавця і визначена у робочій
інструкції). І розмір заробітної плати залежить
не від вмінь працівника, а від роботи, яку той
виконує (адже, наприклад, й людина з вищою
економічною освітою може бути змушена певний час працювати, скажімо, сантехніком, але ж
вона не отримуватиме внаслідок цього заробітну плату економіста і до її трудової книжки Ви
також не внесете запис про прийняття на роботу «економістом» — теж саме відбувається і з
розрядами). Пам’ятайте, що будь-який роботодавець виплачує заробітну плату саме за виконувану роботу, а не за наявність дипломів і посвідчень (інша справа, якщо для виконання
якоїсь роботи такі дипломи потрібні — проте
знову ж таки, вони лише підтверджують те, що
людина може займати ту чи іншу посаду, але не
зобов’язують роботодавця коригувати свої потреби у працівниках відповідно до їх документів
з навчальних закладів).
З огляду на викладене, Вам, насамперед, слід
з’ясувати, працівник якого розряду Вам потрібен (для цього варто зазирнути у штатний розпис підприємства, а також переглянути відповідні кваліфікаційні характеристики). Зважа-

ючи на роботи, які Ви зазначили як необхідні
для виконання у запитанні, Вам цілком підійшов
би кухар 3-го розряду — згідно з кваліфікаційною характеристикою, яка міститься у Випуску
65 «Торгівля та громадське харчування» Довідника професійних характеристик професій працівників він має готувати страви та кулінарні вироби,
які потребують нескладної кулінарної обробки (варити, смажити, запікати та випікати вироби), формувати та панірувати напівфабрикати, здійснювати допоміжні роботи з виготовлення страв та
кулінарних виробів, проводити процеси первинної
кулінарної обробки сировини, виготовляти страви
з концентратів та порціонувати (комплектувати)
страви масового попиту.
Отже, у трудовій книжці зазначайте професійну назву роботи «кухар», а розряд обирайте
той, за яким працівник надалі виконуватиме роботу (а не той, який вказаний у дипломі). Звісно, за вищим розрядом, ніж є на даний момент
у людини, Ви не можете її прийняти на роботу,
але за нижчим — цілком (тому якщо припущення про те, що у Вашого підприємства є потреба
у кухарі 3-го розряду, то саме так і має бути зазначено у трудовій книжці незважаючи на те,
що у людини вже є 4-ий розряд).

На підприємстві працює матір двох дітей до 15 років, одна з них є
дитиною-інвалідом. На додаткову відпустку якої тривалості вона
має право (10 чи 17 календарних днів) та чи можна таку відпустку
поділити на частини за заявою працівниці?
Відпустка — 17 календарних днів, поділити
можна на дві частини.
Відповідно до ст. 19 Закону «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504), на додаткову оплачувану відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи є
право у:
— жінки, яка має двох або більше дітей віком
до 15 років;
— жінки, яка має дитину-інваліда;
— жінки, яка усиновила дитину;
— матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
— одинокої матері;
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— батька, який виховує дитину або інваліда з
дитинства підгрупи А I групи без матері (у т. ч.
у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
— особи, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
— одного із прийомних батьків.
Тривалість додаткової відпустки на дітей —
10 календарних днів, а за наявності декількох
підстав — 17 календарних днів (зверніть увагу,
що під час визначення тривалості відпустки не
враховуються святкові та неробочі дні, наведені у ст. 73 Кодексу законів про працю України).

№ 9 (93) – № 10 (94), 15 травня 2015

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Таким чином, Ваша працівниця має право на
відпустку тривалістю 17 календарних днів,
оскільки в неї наявні дві підстави для отримання
такої відпустки — вона має двох дітей віком до
15 років і вона має дитину інваліда.
Щодо поділу належної працівниці відпустки на
дітей на частини, то відповідь на Ваше запитання
міститься у листі Міністерства соціальної політики України від 5 липня 2013 р. № 290/13/116-13.
У ньому зазначено, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, передбачена ст. 19 Закону № 504, на відміну від щорічної відпустки,
поділу на частини не підлягає. Однак працівниця,

яка має право на таку соціальну відпустку за двома підставами, може використати зазначену відпустку, наприклад, спочатку за однією підставою
тривалістю 10 календарних днів, а через деякий
час за іншою підставою тривалістю 7 календарних днів.
Отже, у Вашому випадку працівниця може поділити належну їй відпустку на дітей, але не
більше аніж на дві частини, одна з яких становитиме 10 календарних днів, а інша — 7 (байдуже,
в якому порядку ці частини будуть надані —
можна й спочатку 7 календарних днів, а вже потім 10).

Працівник просить видати «на руки» трудову книжку, щоб віднести до Пенсійного
фонду для підрахунку трудового стажу для виходу на пенсію за вислугою років.
Чи видавати йому трудову книжку за таких обставин?
За законодавством — не видавати, з практичного погляду — можна.
Відповідно до чинного законодавства трудова
книжка видається на руки лише у разі звільнення працівника, а усі державні органи вправі вимагати лише копії трудових книжок. Єдиний виняток — це, дійсно, органи Пенсійного фонду
України для призначення пенсії. Але враховуючи те, що для працюючих громадян пенсія
оформлюється через уповноважену особу підприємства, знову ж таки працівникові видавати
трудову на руки не потрібно (оскільки саме уповноважена особа підприємства має надати органам Пенсійного фонду України трудову книжку
працівника).
Утім, на практиці досить часто все ж таки видають трудову книжку працівникові — щоправда, зазвичай, не для оформлення пенсії, а для
виїзду за кордон (бо посольства деяких держав
не завжди погоджуються приймати копії трудових книжок). Отже, якщо Ви все ж таки вирішите надати працівникові трудову книжку, то Вам,
насамперед, слід узяти від працівника заяву про
видачу трудової книжки, в якій має бути викладено обґрунтування того, для чого саме йому
потрібен оригінал трудової, а також розписку, в
якій треба буде вказати дату видачі трудової
книжки, її мету, орган, якому вона буде надава-
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тися, а також застереження про необхідність повернення трудової до такого-то числа (бажано,
щоб цей строк був якомога меншим — три-п’ять
робочих днів). Також неодмінно зробіть копію
трудової книжки — якщо вона раптом десь загубиться, так буде легше її відновити.
Окрім цього, на підприємствах досить часто
заводять «Журнал обліку тимчасово виданих
трудових книжок» з графами приблизно такого
змісту:

№
запису

Дата
видачі

№
трудової
книжки

П. І. Б.
працівника,
якому
видана
трудова
книжка

Підпис
про
отримання
трудової
книжки

Дата
і підпис
про
повернення
трудової
книжки

Але знову ж таки зверніть увагу, що видача
трудових книжок на руки працівникам не дозволяється окрім випадків звільнення — можливо,
Вам все ж таки краще з’їздити до органів Пенсійного фонду України разом з працівником, який
оформлюватиме пенсію. Якщо Ви все ж таки
приймете рішення про тимчасову видачу трудової книжки працівникові, то максимум, що особисто Вам загрожує у такій ситуації — це винесення догани за порушення правил зберігання
трудових книжок (для звільнення такої «провини» замало).
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Директор запропонував мені «прийняти» відділ кадрів та сказав
підготувати наказ про переведення, але у штатному розписі такої
посади як керівник відділу кадрів немає, що робити?
Ввести необхідно посаду до штатного розпису.
Жодних проблем у Вашому випадку немає —
роботодавець у будь-який час має право вносити зміни до штатного розпису (лише не забудьте, що наказ про внесення змін до штатного
розпису належить до наказів з основної діяльності, тобто має позначку «од»). Якщо потреба
лише у введенні однієї штатної одиниці, то перезатверджувати весь штатний розпис не має сенсу — достатньо внести в нього зміни на підставі
вищезгаданого наказу.
Водночас, зверніть увагу на дві речі, що витікають із Вашого запитання: по-перше, у Національному класифікаторі України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП) такої по-

сади як керівник відділу кадрів не існує — вона
називається «Начальник відділу кадрів» (це має
суттєве значення, оскільки якщо у записі до трудової книжки назва посади не відповідатиме
КП, у подальшому можуть виникнути ускладнення при оформленні пенсії та наданні певних
пільг). А по-друге, здається, що на Вашому підприємстві поки що немає самого відділу кадрів
(інакше виглядає дуже дивним, що у штатному
розписі немає посади його керівника). Якщо це
дійсно так, то Ви не можете бути начальником
відділу без наявності хоча б одного підлеглого.
Тому слід буде або створити такий відділ та
прийняти на роботу ще хоча б одну людину, або
назвати Вашу посаду не «Начальник відділу кадрів», а просто «Інспектор з кадрів».

На щорічну відпустку якої тривалості має право інвалід ІІ групи
та чи може він її узяти, якщо ще не відпрацював на підприємстві шість місяців?
Так, може. Тривалість щорічної відпустки
для інваліда ІІ групи — 30 календарних днів.
Працюючі інваліди є особливою категорією
працівників та мають право на певні пільги,
зокрема, й щодо щорічних відпусток. Так, згідно з ч. 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504) інваліди, які нещодавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перші шість місяців на підприємстві, можуть
скористатися своїм правом піти в щорічну
оплачувану відпустку повної тривалості ще до
настання шестимісячного терміну їх безперервної роботи на підприємстві. А працівникиінваліди, які вже тривалий час (понад шість
місяців) працюють на підприємстві, за своїм
бажанням мають право піти у щорічну відпустку в зручний для них час (ч. 13 ст. 10 Закону № 504).
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Тривалість щорічної основної відпустки для
працівників-інвалідів, згідно з ч. 7 ст. 6 Закону
504, становить:
— для інвалідів I і II груп — 30 календарних
днів;
— для інвалідів III групи — 26 календарних
днів.
Також відповідно до п. 6 та п. 7 ч. 1 ст. 25 Закону № 504, щорічна відпустка без збереження
заробітної плати тривалістю до 30 календарних
днів надається інвалідам III групи, тривалістю
до 60 календарних днів щорічно — інвалідам
I та II груп.

Едуард ГЛАДКОВ,
юрист
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ШПАРГАЛКА ДЛЯ КАДРОВИКА

Правила мовного оформлення
кадрових документів
сновну частину роботи працівників
відділу кадрів складає оформлення кадрової документації — підготовка відповідних наказів, посадових та робочих інструкцій, внесення записів до трудових книжок
тощо. І звісно, хоча кадровик і не є філологом,
проте у будь-якій документації мають бути відсутні мовні помилки (граматичні, орфографічні, пунктуаційні та лексичні), а усі прізвища
працівників повинні бути у документах зазначені у правильному відмінку. Отож, як уникнути найпоширеніших помилок, пов’язаних з
мовним оформленням кадрової документації,
ми й з’ясуємо надалі.
Граматичні помилки передбачають невідповідність тексту документа нормам українського
правопису. Найбільш поширеними є: неправильне відмінювання імен, прізвищ, по батько-

О

Відмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий

Жіночі прізвища
Галина Петрова
Галини Петрової
Галині Петровій
Галину Петрову
Галиною Петровою
у Галини Петрової

Зверніть увагу, що жіночі прізвища, які закінчуються на -о, -й та приголосний в українській
мові, на відміну від відповідних чоловічих прізвищ, не змінюються. Наприклад: Панько Олеся,
Соловей Ірина, Лисич Катерина.
Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій
відмінюються як відповідні прикметники чоВідмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий

ві, чисел, написання прийменників, правопис
закінчень іменників, неузгодженість підмета і
присудка та багато іншого.
Майже у кожному кадровому документі вживаються імена та прізвища працівників, а тому
особливу увагу необхідно звертати на правильність відмінювання імен прізвищ та імен по
батькові, оскільки неправильне вживання інформації про особу може викликати обурення
як у вашого керівника, так і у людини, якої стосується той чи інший документ.
Щодо прізвищ варто зауважити, що у сучасній
українській мові українські та інші слов’янські
прізвища, що мають закінчення іменників І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища з закінченнями іменників II відміни відмінюються за зразками відмінювання
відповідних іменників ІІ відміни. Наприклад:

Закінчення -ов, -ев (-єв)
Коблєв
Коблєва
Коблєву
Коблєва
Коблєвим
у Коблєва

Українські чоловічі та жіночі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на -а, -я, відмінюються як відповідні іменники І відміни, чоловічі імена, що в називному відмінку однини
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Чоловічі прізвища
Іван Петров
Івана Петрова
Івану (-ові) Петрову
Івана Петрова
Іваном Петровим
у Івана Петрова

ловічого та жіночого роду. Наприклад: Красновий – Краснового, Красновому, Красновим і
т. д.; Лагідна – Лагідної, Лагідній, Лагідною і
т. д...
Чоловічі прізвища прикметникового типу на
-ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюємо за
такими зразками:
Закінчення -ів (-їв)
Прокопів
Прокопова
Прокопову
Прокопова
Прокоповим
у Прокопова

Закінчення -ин, -ін (-їн)
Демчишин
Демчишина
Демчишину
Демчишина
Демчишиним
у Демчишина

закінчуються на приголосний та о, — як відповідні
іменники II відміни, жіночі імена, що в називному
відмінку однини закінчуються на приголосний, —
як відповідні іменники III відміни, наприклад:
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Відмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий

Закінчення -а, -я
Наталя
Наталі
Наталі
Наталю
Наталею
на Наталі

Щодо орфографічних помилок потрібно зауважити, що правильність написання слів варто
перевіряти за орфографічним словником або за
чинним правописом.
Стосовно синтаксису слід зазначити, що, серед іншого, важливо правильно узгоджувати
іменники з числівниками. Правильність написання іменників при числівниках визначається
за такими правилами:
1.Після числівника один, навіть якщо він входить до складених числівників, іменник ставиться в однині: 21 день, 281 кілометр.
2. Числівники два, три, чотири вживаються
з іменниками у формі називного відмінка множини: 2 газети, 3 стільці, 4 книги.
3. Числівники від п’яти і далі у формі називного відмінка керують іменниками, вимагаючи
від них форми родового відмінка множини:
5 будинків, 15 учнів.
4. При дробових числівниках іменники мають
форму родового відмінка однини: дві шостих метра, двох шостих метра, двом шостим метра.
5. Числівники півтора, півтори, півтораста вимагають від іменника форми родового
відмінка: півтори години, півтора яблука, півтораста робітників.
6. Зі складеним числівником іменник уживається в тій формі, якої вимагає останнє слово:
двадцять одне дерево, сто три столи, п’ята сторінка.
7. У непрямих відмінках іменник і числівник
стоять у тому самому відмінку: шістдесяти будинків, шістдесяти будинкам, шістдесятьма
будинками, у шістдесяти будинках.
Пунктуаційні помилки можуть кардинально
змінити сутність документа (усі ми пам’ятаємо
вислів «стратити не можна помилувати», де від
коми залежала доля людини). На зміст речення

Закінчення на приголосний
Олег
Олега
Олегу (-ові)
Олега
Олегом
на Олегові

Закінчення -о
Дмитро
Дмитра
Дмитру (-ові)
Дмитра
Дмитром
на Дмитрові

може істотно вплинути як нагромадження, так
відсутність розділових знаків, а також їх неправильне розміщення.
Зокрема, слід звертати увагу на виділення
вставних слів (на думку, за нормами такої-то
статті, по-перше, по-друге, з одного боку, отже,
зокрема), дієприслівникових конструкцій (аналізуючи матеріали справи, зважаючи на наступне), уточнюючих членів речення, а також
підрядних речень (здебільшого це з’ясувальні
речення, приєднані сполучником що, та означальні — який, яка, які тощо).
Щодо вставних слів зазначимо, що тільки
вставними бувають слова: по-перше, по-друге,
мабуть, щоправда, втім, отже.
Слова однак, одначе, проте можуть бути
вставними лише всередині речення.
Ніколи не бувають вставними словами і не
виділяються комами слова: ніби, нібито, мовбито, наче, неначе (складні сполучники), всетаки, навіть, майже, адже, якби, от, принаймні, при тому, при цьому, тим часом, до того
ж, приблизно, буквально, якраз, між тим, за
традицією, у кінцевому підсумку (а не рахунку!), як-не-як і деякі інші.
При відокремлених уточнюючих членах речення часто вживаються слова особливо, навіть, переважно, зокрема, наприклад, у тому
числі, тобто та інші. Уточнюючі члени речення на письмі виділяються комами, тире або можуть братись у дужки.
Окрім того, зверніть увагу й на вживання
тире та дефіса. Це різні мовні знаки. Тире — це
розділовий знак, який ставиться між частинами
речення або на місці пропущених членів речення, а дефіс — це частина складного слова. Тире
ставиться з пробілами з обох боків, а дефіс —
без пробілів.

(Закінчення — у наступному номері)
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СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ

Б
Брокер
Короткий опис професії: Брокер (від англ.
broker) спеціалізується на посередницьких біржових операціях. Залежно від конкретних функцій, які покладаються на брокера, можуть встановлюватися такі похідні назви професій: «Брокер
із цінних паперів», «Брокер торговий», «Брокер
фінансовий» та інші.
Зміст роботи: Робота брокера в основному полягає у тому, що в біржових торгах він безпосередньо представляє інтереси клієнтів, тобто
за їхніми дорученнями виставляє заявки на купівлю або продаж того або іншого фінансового
інструмента (боргові зобов’язання, акції,
ф’ючерсні контракти, валюта) за певною ціною
та здійснює операції з іншими брокерами або з
біржею залежно від типу інструмента і торговельної системи. Як правило, операції брокером
проводяться за рахунок клієнта, а тому брокер
може не мати безпосередньої фінансової зацікавленості в ціні, за якою здійснюються такі
операції.
Повинен знати: Законодавчі акти, нормативні та методичні матеріали, які стосуються
торговельно-економічної діяльності, котирування акцій (іншого товару, що реалізується на біржі), а також вміти прогнозувати зростання й
падіння біржових цін. Окрім того, спрямованість фондового ринку на іноземних клієнтів
вимагає й знання іноземних мов (принаймні,
англійської).
Професійно важливі особистісні якості:
Швидка реакція, розвинута пам’ять, витримка,
вміння спілкуватися з людьми та миттєво орієнтуватися в ситуації на ринку.
Умови праці: У великих багатолюдних приміщеннях з підвищеним рівнем шуму.
Кваліфікаційні вимоги: Професія брокера
для України досить нова. Враховуючи те, що
перші біржі з’явилися в нашій країні близько
двадцяти років тому, працівникам біржі доводилося навчатися самостійно. Також відносно не-
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давно виникла система державного ліцензування брокерської діяльності. Так, брокер не може
працювати на фондовому ринку без спеціального атестату, для здобуття якого необхідно скласти досить важкий іспит з економічних дисциплін. Брокери, що працюють на валютних і
ф’ючерсних біржах, також проходять курси підготовки і отримують відповідні сертифікати.
Навчанням брокерів, зазвичай, займається сама
біржа.
Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
Рівень заробітної плати: Брокер може
працювати як на фіксованому окладі, так і отримуючи винагороду у вигляді певного відсотка від
суми операцій. Заробітна плата успішного брокера коливається в діапазоні 5 500 – 9 000 грн на
місяць.
Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) — 3411. Ця професія у КП належить
до підкласу «Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та
фінансових операцій», у Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація видів
економічної діяльності» (далі — КВЕД) — до класу 66.30 «Управління фондами».
Споріднені професії: «Маклер біржовий».

Букмекер
Короткий опис професії: Букмекер (від
англ. bookmaker) — це працівник із розміщення
ставок на результат будь-якої події, тобто той,
хто приймає ставки та розраховується з тими,
чия ставка «зіграла».
Зміст роботи: Аналіз найближчих спортивних подій, складання прогнозу їхніх результатів;
приймання від громадян, які беруть участь у тоталізаторі, грошових внесків (ставок) на той чи інший результат; виплата виграшів переможцям.
Повинен знати: Щоб мати вигоду (зробити таку ставку, яка принесе прибуток), букмекери використовують різні досягнення математичних наук, а саме теорію ймовірності,
комбінаторику і статистичне спостереження.
Букмекер має завжди приймати лише обґрунтовані рішення, а для цього йому слід враховувати
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безліч деталей, які супроводжують спортивні
події у, наприклад, боксі чи футболі.
Професійно важливі особистісні якості:
Інтуїція, логіка, аналітичні здібності, врівноваженість.
Умови праці: В умовах невеличких контор
у людних місцях міста.
Кваліфікаційні вимоги: Без початкових
кваліфікаційних вимог — навчання відбувається
на робочому місці.
Затребуваність на ринку праці: Середня.
Рівень заробітної плати: Заробітна плата
букмекера коливається у межах 2 500 – 4 000
грн на місяць (за умови, що він особисто не робить ставок).
Кодування: Код КП — 4213, ця професія належить до підкласу «Букмекери (на перегонах)
та круп’є (банківники)», у КВЕД — до класу 92.00
«Організування азартних ігор».
Споріднені професії: «Круп’є».

«Бурильники» (група професій)
Короткий опис професії: Бурильники —
це робітники, які беруть участь у веденні й організації та технологічному процесі буріння; будівництві, експлуатації та випробуванні нових
свердловин; у процесі капітального й підземного ремонту. В основному вони здійснюють
контроль роботи бурильного устаткування, двигунів, усіх видів механізмів для виконання бурильних робіт.
Зміст роботи: Обов’язки бурильника
можна розділити на дві категорії: до початку робочого дня (підготовка до роботи) і трудові
функції під час робочої зміни (пов’язані з виконанням професійних обов’язків). Робочий день
кожного бурильника починається з медичного
огляду, інструктажу з техніки безпеки та профілактичних заходів щодо підготовки та перевірки
технічних засобів і устаткування. У процесі робочого дня бурильник виконує власне бурильні
роботи, здійснює обслуговування та дрібний ремонт бурильного устаткування.
Повинен знати: Технічні правила ведення
бурильних робіт, правила та існуючі інструкції з
технології, техніки та організації виробництва,
будову і технічні характеристики різноманітно-
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го бурильного устаткування. Бурильник має діяти
у точній відповідності до робочих інструкцій, вміти користуватися контрольно-вимірювальними
приладами та виконувати спуско-підіймальні
операції із застосуванням автоматичних механізмів.
Професійно важливі особистісні якості:
Міцне здоров’я, витривалість, рухливість, добра
координація рухів, швидка реакція, відсутність
клаустрофобії.
Умови праці: На відкритих майданчиках та
під землею.
Кваліфікаційні вимоги: Курсова підготовка або професійно-технічна освіта відповідного
спрямування.
Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
Рівень заробітної плати: 7 500 – 8 000 грн
на місяць.
Кодування: Код КП — 8113, професії бурильників належать до підкласу «Бурильники»,
у КВЕД — до секції В «Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів».
Споріднені професії: «Вишкомонтажник»,
«Вишкомонтажник-зварник».

Бутафор
Короткий опис професії: Бутафор — це
представник професійного співтовариства театральних художників, до обов’язків яких входить
виготовлення усього реквізиту вистави (крім виконання робіт із живопису (декорацій)), зокрема, бутафорської зброї, меблів, макетів споруд,
опудал птахів та звірів тощо. Основне завдання
бутафора — імітація предметної реальності.
Зміст роботи: Виготовлення простих бутафорських виробів; ліплення рельєфних виробів з різноманітних матеріалів за ескізами і готовими шаблонами; виготовлення гіпсових форм і
склеювання з пап’є-маше й мастики бутафорських виробів; складання кольорів з фарб; фактурування дерева; виконання муляжних робіт; виготовлення квітів із шовку й оксамиту; креслення
і виготовлення шаблонів.
Повинен знати: Прийоми та методи імітації різних виробів (у т. ч. художніх); технологію
виготовлення комбінованих форм із каркасом;
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креслення, схеми, ескізи; способи виготовлення
вогнетривких форм; техніку збільшення моделей, схем, креслення до заданої величини. Також бутафор повинен вміти працювати на токарних і свердлильних верстатах, плавити
метал, управляти циркулярною пилкою та виконувати інші необхідні в його роботі технологічні операції.
Професійно важливі особистісні якості:
Художній смак, конструкторські та технологічні
здібності, точний окомір, розвинута координація рухів.
Умови праці: Майстерні та невеликі цехові
приміщення з помірним рівнем шуму.
Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта або неповна вища освіта відповідного спрямування.
Затребуваність на ринку праці: Середня.
Рівень заробітної плати: 2 500 – 3 500 грн
на місяць.
Кодування: Код КП — 7331. Ця професія
належить до підкласу «Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів», у
КВЕД — до класу 90.01 «Театральна та концертна діяльність».
Споріднені професії: «Муляжист».

Буфетник
Короткий опис професії: Професія буфетника є однією з найбільш масових професій на
підприємствах громадського харчування, де
працюють буфети. Буфетник відпускає харчову
продукцію споживачеві за чеками або за готівковим розрахунком.
Зміст роботи: Буфетник готує та відпускає для споживання широкий асортимент кулінарної продукції, що реалізується через буфет:
бутерброди, салати, гарячі та холодні напої
тощо. Також буфетник відпускає й продукцію,
що надходить готовою з базового підприємства
(випічку, молочні продукти, ковбасні вироби).
Оформляє вітрини, встановлює цінники, сервірує столи. Наприкінці робочого дня буфетник
здає виторг у головну касу підприємства, а в
бухгалтерію — товарний звіт.
Повинен знати: Асортимент, властивості
готової до споживання продукції; способи від-
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бракування нестандартних кулінарних виробів
та товарів за органолептичними ознаками; терміни та температурний режим зберігання та реалізації товарів; порядок обслуговування споживачів і розрахунку з ними; правила роботи
підприємств громадського харчування; правила
продажу продовольчих товарів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, сучасних електронно-касових апаратів,
виробничого інвентарю, ваговимірювальних
приладів.
Професійно важливі особистісні якості:
Розвинута координація рухів, емоційна стійкість, розвинений зір, акуратність, комунікабельність. Існують медичні протипоказання для
претендентів на місце буфетника: це хронічні
захворювання органів дихання (важкі форми);
хронічні серцево-судинні захворювання; хронічні шлунково-кишкові захворювання (із частими загостреннями); хронічні захворювання
печінки, цукровий діабет та інші ендокринні захворювання; захворювання нервової системи,
психічні захворювання; стійке зниження слуху
(враховується ступінь); захворювання шкіри (у
тому числі й алергійні); зниження гостроти зору
(враховується ступінь).
Умови праці: Буфети, розташовані на виробничих підприємствах, в установах, навчальних закладах, готелях, лікарнях, будинках відпочинку й санаторіях, при підприємствах сфери
розваг і спортивних споруд, в аеропортах, на
вокзалах і автостанціях, річкових і морських
суднах, у залізничних потягах, торгівельних залах їдалень, кафе, ресторанів тощо. Необхідною
умовою роботи буфетником є наявність у такого
працівника медичної книжки.
Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта.
Затребуваність на ринку праці: Середня.
Рівень заробітної плати: 2 800 – 3 200 грн
на місяць, іноді передбачається й виплата певного відсотка від суми реалізації.
Кодування: Код КП — 5123. Ця професія
належить до підкласу «Офіціанти та буфетники», у КВЕД — до розділу 47 «Роздрібна торгівля,
крім торгівлі автотранспортними засобами та
мотоциклами».
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Споріднені професії: «Кухар-стюард», «Бармен».

«Бухгалтери» (група професій)

РЕКЛАМА

Короткий опис професії: Сьогодні без бухгалтера не існуватиме жодне підприємство будьякої форми власності — адже саме він веде облік
доходів та витрат, за погодженням з керівником
підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, подає звіти до державних органів.
Зміст роботи: Головні функції бухгалтера
полягають в обліку основних фондів, товарноматеріальних цінностей, витрат на виробництво,
реалізації продукції, результатів фінансовогосподарської діяльності підприємства, проведенні економічного аналізу господарської діяльності підприємства. До бухгалтерських професій
належать, окрім «Бухгалтера» і «Бухгалтера (з
дипломом спеціаліста)», і «Бухгалтер-експерт» та
«Бухгалтер-ревізор». Діяльність бухгалтерів регулюється численними нормативно-правовими
актами, перш за все, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV, Господарським кодексом України, Податковим кодексом
України, низкою положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Повинен знати: Нормативні, методичні та
інші керівні матеріали з організації і ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності; облікову політику, систему регістрів
бухгалтерського обліку, порядок і способи реє-

страції інформації, правила документообігу та
технологію оброблення облікової інформації на
підприємстві, план рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств; систему й форми
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.
Професійно важливі особистісні якості:
Уважність, хороша пам’ять, логічне мислення,
емоційна врівноваженість.
Умови праці: В офісах підприємств, установ та організацій, періодично — ненормований робочий день.
Кваліфікаційні вимоги: Перший (бакалавр) та другий (магістр) рівень вищої освіти.
Затребуваність на ринку праці : Вище
середньої.
Рівень заробітної плати: 3 000 – 5 000 грн
на місяць (залежно від посади та кваліфікації).
Водночас, заробітна плата головного бухгалтера
може бути вдвічі більшою.
Кодування: У КП професія «Бухгалтер» має
код 3433 та належить до підкласу «Бухгалтери
та касири-експерти», а професії «Бухгалтер (з
дипломом спеціаліста)», «Бухгалтер-експерт» та
«Бухгалтер-ревізор» мають код 2411.2 і відносяться до підкласу «Аудитори та кваліфіковані
бухгалтери». У КВЕД усі професії бухгалтерів
належать до групи 69.2 «Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з
питань оподаткування».
Споріднені професії: «Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних», «Рахівник».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

Якось я дрімав на дивані, відпочиваючи після нічної зміни, і раптом телефонний дзвінок:
— Любий, ти вже все зробив, що я тобі
сказала?
— А хіба ти мене щось просила зробити? — відповідаю зі здивуванням, намагаючись остаточно прокинутися і згадати, що ж мені таке доручила дружина,
яка, зазвичай, дає мені відіспатися після нічної зміни.
— Ну ти як завжди — нічого не пам’ятаєш, нічого
не робиш! Я ж тобі сказала дитину раніше з дитсадочка забрати, купу продуктів купити (список я на столі
залишила) та прибратися — адже завтра вранці моя
мама до нас на тиждень приїжджає!
Вже починаю розуміти, що щось не так — адже моя
доця начебто вже закінчує перший клас, який садочок,
проте звістка про тещу не дає мозку працювати.
— Що ти мовчиш, негіднику?! Нумо швидко вдягайся
та скоріше йди за дитиною і продуктами, ну ти можеш
хоч раз на рік зробити те, що я прошу, Миколо?!
І тут мене охоплює радісна ейфорія, адже зараз
мені нікуди не потрібно йти, а завтра, на перше травня,
ми, як і домовлялися, будемо з дружиною та донечкою
смажити на дачі шашлики! Як я вдячний своїй матусі,
що вона назвала мене Павлом!!!

«Видам-но я до свята велику премію», — подумав
про себе директор і таки виписав собі велику премію.

***

На травневі свята населення нашої країни поділяється
на два табори: одні садять картоплю, інші — печінку.

***

Якщо генерал говорить «ТАК» — це означає «ТАК».
Якщо генерал говорить «НІ» — це точно «НІ».
Якщо генерал говорить «МОЖЕ БУТИ», то який це
генерал!
Якщо дипломат говорить «ТАК» — це означає «МОЖЕ
БУТИ».
Якщо дипломат говорить «МОЖЕ БУТИ» — це означає «НІ».
Якщо дипломат говорить «НІ», то який це дипломат!
Якщо жінка говорить «НІ» — це означає «МОЖЕ БУТИ».
Якщо жінка говорить «МОЖЕ БУТИ» — це означає «ТАК».
Якщо жінка говорить «ТАК», то яка це жінка!

***

Розмова у відділку із затриманим:
— Тобто, Ви отак просто вирішили вкрасти літак???
— Так.
— А до психолога не думали звернутися?!
— Думав.
— І?
— Подумав, що літак якось веселіше.

***

Рецепти солодощів

На травневі свята Даринка вирішила приготувати аж п’ять кондитерських виробів — кекс лимонний, коржики з родзинками,
печиво до кави, торт глазурований та здобне тісто. Для усіх цих солодощів потрібні борошно, вершкове масло, цукор і яйця,
але у різній кількості. Дізнайтеся, скільки складових слід покласти до кожного виробу, якщо відомо:
— борошна в різних рецептах потрібно: 1 склянка; 1,5 склянки; 2 склянки; 2,5 склянки і 4 склянки;
— цукру в різні вироби кладуть: 1 ложку; 0,5 склянки; 3/4 склянки; 1 склянку та 1,5 склянки;
— яйця на кондитерські вироби йдуть у такій кількості: 1, 2, 3, 4 і 9 штук;
— для коржиків потрібно стільки борошна, скільки для кексу та печива, разом узятих;
— натомість для кексу потрібно вдвічі менше склянок цукру, ніж для торта й печива, разом узятих;
— а ось для торта потрібно стільки яєць, скільки для коржиків і здобного тіста разом;
— у виріб, в який слід покласти 2 склянки борошна, йде 4 ложки вершкового масла; до солодощів, в які кладуть 3/4 склянки цукру — 2 ложки масла; до випічки, яка потребує 2 яйця — 5 ложок масла; у здобне тісто — 300 г масла, а до кексу — 3/4
пачки масла;
— тільки в один виріб кладуть однакову кількість склянок борошна та цукру;
— на коржики витрачається більше одного яйця, а на здобне тісто — більше однієї склянки борошна.
Солодощі

Борошно

Вершкове масло

Цукор

Яйця

Кекс
Коржики
Печиво
Торт
Тісто
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Квітень-2015

Важливі дати травня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (12 —
Пасха (Великдень))
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (30)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 167 годин

Травень-2015
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
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