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МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У РАЗІ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ

Марчишина Є. І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

29.11.2018 р Міністерство соціальної політики України затвердило 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці». Відповідно до положень 
цих вимог роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, 
комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту (313) для 
забезпечення безпеки та захисту здоров'я працівників. 313 мають відповідати 
вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту щодо безпеки 
та стандартам стосовно конструкції і виготовлення.

Під час обрання 313 мають відповідати:
-  ступеню існуючих ризиків для життя та здоров'я працівників та не
призводити до будь-якого збільшення рівня цього ризику;
-  наявним на робочому місці умовам;
-  підходити користувачеві після необхідного регулювання.

На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також 
роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в 
несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно 
спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 313 за встановленими нормами, які 
для роботодавця є обов'язковим мінімумом безоплатної видачі 313, з 
визначенням захисних властивостей 313 та строків їх використання. Якщо 
існування більше одного ризику для життя та здоров'я працівників визначає 
необхідність одночасного носіння ними більше одного 313, такі засоби мають 
бути сумісними та ефективними проти існуючого ризику (ризиків).

Перед вибором 313 роботодавець повинен оцінити, чи відповідають 313, 
які він планує використовувати, вимогам. Оцінка має включати:
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-  аналіз та оцінку ризиків для життя та здоров'я працівників, яких не 
можна уникнути за допомогою інших засобів;

-  визначення характеристик, які повинен мати 313 для ефективного 
захисту життя та здоров'я працівників від вже визначених ризиків, беручи до 
уваги будь-які ризики, які може створити сам 313;

-  порівняння характеристик 313, наявних у суб'єкта господарювання, з 
характеристиками, визначеними під час цієї оцінки.

Роботодавець видає 313 на строк носіння, що визначається з урахуванням 
рівня ризику для життя та здоров'я працівників, частоти знаходження 
працівника під дією цього ризику, характеристики робочого місця кожного 
працівника та ефективності самого 313, при цьому строк носіння 313 за 
календарними днями обчислюється з дня їх фактичної видачі та не має 
перевищувати строк придатності, визначений документами виробника.

313 призначений для особистого користування. Якщо один 313 за певних 
обставин має використовуватись кількома працівниками, роботодавець перед 
кожним застосуванням цього 313 вживає заходів, необхідних для запобігання 
виникненню проблем для здоров'я та особистої гігієни користувачів, а саме: з 
відновлення придатності 313; із забезпечення належного гігієнічного стану, 
прання, обезпилювання, дегазації, дезактивації, дезінфекції тощо відповідно до 
інструкцій з їх експлуатації. Граничний строк використання таких 313 залежно 
від їх зношеності встановлюється роботодавцем за погодженням з 
профспілковою організацією підприємства та не може перевищувати строків 
використання відповідних 313.

У разі якщо такі 313, як запобіжний пояс, діелектричні калоші та рукавиці, 
діелектричний гумовий килимок, захисні окуляри та щитки, респіратор, 
протигаз, захисний шолом, підшоломник, накомарник, каска, наплічники, 
налокітники, саморятівники, шумозахисні навушники, вкладки чи шоломи, 
світлофільтри, віброзахисні рукавиці та інші 313 не зазначені в нормах, але 
передбачені іншими НПАОП, вони мають бути видані працівникам залежно від 
характеру й умов робіт, що виконуються, на строк використання - до зношення, 
але не більше граничного строку використання, який вказаний в сертифікаті 
відповідності виробника 313.

Роботодавець перед видачею 313 повинен поінформувати працівника про 
ризики для його життя та здоров'я, від яких його захищатиме користування цим 
313. Крім цього, роботодавець повинен забезпечити регулярне навчання 
працівників правилам користування 313 та демонстрацію їх правильного 
застосування. Роботодавець повинен завчасно інформувати працівників, 
первинну профспілкову організацію на підприємстві або уповноважену 
найманими працівниками особу з питань охорони праці, якщо профспілка на 
підприємстві не створювалася, про всі заходи, що мають бути вжиті для 
забезпечення безпеки і здоров'я працівників під час використання 313 на 
робочих місцях.

Під час визначення потреби в 313 роботодавець повинен передбачати 
спеціальний одяг і спеціальне взуття окремо для чоловіків і жінок, зазначаючи 
найменування 313, враховуючи їх моделі, призначення 313 за захисними
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властивостями, розмір і зріст, а для захисних касок і запобіжних поясів - 
типорозміри.

В окремих випадках роботодавець може за погодженням з 
профспілковою організацією підприємства замінювати: комбінезон на костюм 
і навпаки; костюм -  напівкомбінезоном з сорочкою (блузою) або сарафаном з 
блузою; костюм з сукна на костюм з вогнезахисним або кислотозахисним 
просоченням, костюм брезентовий на костюм з вогнезахисним або 
водовідштовхувальним просоченням; черевики (напівчоботи) шкіряні на 
чоботи гумові і навпаки, черевики (напівчоботи) на чоботи і навпаки, валянки 
на чоботи і навпаки. У разі заміни одних видів спеціального одягу та 
спеціального взуття на інші не мають погіршуватись їх захисні властивості та 
умови праці для користувача.

Роботодавець забезпечує приймання і перевірку 313, що надходять на 
підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів та 
результатам оцінки, проведеної відповідно до пункту 6 розділу II цих 
Мінімальних вимог, для чого створюється комісія з представників 
адміністрації, профспілкової організації підприємства.

Придбані 313 є власністю роботодавця, вони обліковуються як інвентар і 
підлягають обов'язковому поверненню працівниками у разі: звільнення з 
підприємства; переведення на тому самому підприємстві на іншу роботу або 
інше робоче місце; зміни виду робіт; введення нових технологій; введення 
нових або заміни наявних знарядь праці та в інших випадках, коли 
використання виданих 313 не є необхідним. Закінчення строків їх використання 
замість одержуваних нових 313. Роботодавець може видавати працівникам два 
комплекти спецодягу на два строки використання залежно від умов праці та 
можливості обслуговування 313. У разі передчасного зношення 313 не з вини 
працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. У разі 
придбання працівником спецодягу за свої кошти роботодавець зобов'язаний 
компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.

Видача працівникам і повернення ними 313 має обліковуватися в 
особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших 313. 
Вибір 313 за характером виконуваних робіт роботодавець здійснює з 
урахуванням класифікації 313 відповідно до чинних в Україні національних 
стандартів. Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без 
необхідних 313, а також якщо 313 знаходяться в забрудненому, несправному 
стані або з простроченими строками періодичних випробувань, що проводяться 
відповідно до інструкцій з їх експлуатації.

Догляд та обслуговування 313 у суб'єктів господарювання мають 
виконуватись підготовленим персоналом чи спеціалізованою організацією. У 
разі виробничої необхідності на підприємстві слід облаштовувати сушарні для 
спеціального одягу та спеціального взуття, камери для обезпилювання 
спеціального одягу, а також установки для дегазації, дезактивації, дезінфекції і 
знешкодження спеціального взуття та інших 313. Обов'язковому хімочищенню 
підлягає весь утеплений спецодяг, а також спецодяг, оброблений захисним 
просоченням. Якщо роботодавець не організував своєчасне хімочищення або

48



аспірантів П роблем и та трстщпиви розвитку т е\пічпи\т а біоенергетичний систем природокористування»

прання спецодягу, він зобов'язаний видати змінні 313. У разі інфекційного 
захворювання працівника спеціальний одяг, спеціальне взуття й інші 313, якими 
він користувався, та приміщення, в якому вони зберігались, підлягають 
дезінфекції.
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