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Так будувати

не Можна!

престижному районі
м. Херсона по вулиці
49-ї Гвардійської стрі
лецької дивізії 12 черв
ня 2010 р. на будівництві торго
вельного комплексу (загальна
площа забудови – 40 га) стався
груповий нещасний випадок,
внаслідок якого травмовано
трьох працівників БМУ «Жит
лобуд-6» ВАТ «Проектнобудівельна фірма «Херсон Зруйнований корпус торговельного комплексу
буд». Трагедія сталася внаслі
док руйнування одного з корпусів
торговельного комплексу під час
Останнім часом ЗМІ доволі часто інформують про
укладання плит перекриття. Стіна ви
самовільне будівництво. Забудовують дитячі майдансотою понад 4,5 м не витримала на
чики, вирубують парки, надбудовують «зайві» поверхи
вантаження залізобетонних плит, на
в багатоповерхівках. Без будь-яких погоджень звояких перебували троє будівельників.
дять хмарочоси, гіпермаркети, інші об’єкти масового
Внаслідок падіння всі вони отримали
перебування людей. Постає запитання: хто ж це
переломи різного ступеня тяжкості та
допустив і чому не розповідають про те, що когось
численні рани від ударів. Завдяки
суворо за це покарано?
своєчасно наданій медичній допомозі
потерпілі одужали, хоча стан одного
з них деякий час був дуже складним. ділянку під будівництво торговельно погоджували, як того вимагає норма
Комісія зі спеціального розслідування го комплексу було надано Херсон тивний документ ДБН А.2.2-3-2004
нещасного випадку, яку очолив ським міськвиконкомом в оренду «Склад, порядок розроблення, пого
в. о. начальника відділу розслідувань ТОВ «Норт LTD», і термін цієї орен дження та затвердження проектної
і юридичного забезпечення управлін ди закінчується через 3 роки. А що документації для будівництва», тобто
ня Держгірпромнагляду по Херсон буде далі? Незрозуміло, чи об’єкти не було проведено й експертизу до
ській області Є. Горевий, встановила будуть знесені, чи передані міській кументації. Як пояснювали будівель
причини нещасного випадку: технічні громаді. Замовник будівництва ТОВ ники, будівництво велось паралельно
(неякісне виконання будівельних ро «Норт LTD» уклав договір на будів з проектуванням, оскільки необхідні
ництво об’єкта з ПП креслення вони отримували час від
«Херсонвисотбуд», який часу окремими аркушами, тому й вив
Посадовці, проектанти,
у свою чергу переуклав чити проект у цілому не було можли
інженери та будівельники,
угоду з БМУ «Житло вості.
буд-6» ВАТ «ПБФ «Херсон
Спеціалісти ДП «Миколаївський
робота яких пов’язана
буд», а керівником обох ЕТЦ», які проводили експертизу піс
з містобудівною діяльністю
цих будівельних організа ля нещасного випадку, вказали на те,
і хто несумлінно виконує свої
цій є одна й та сама особа, що проект розроблений неякісно. Як
посадові обов’язки, нарешті
однак це справа не нагля би конструктивна схема будівлі була
дових органів. Головне те, каркасною, а не комбінованою (кар
повинні зрозуміти, що через їхню
що будівництво здійсню касно-стіновою), руйнування не ста
безвідповідальність наражаються
вали без дозволу Держав лося б. Можливо, його не сталося б
на небезпеку і можуть загинути
ної архітектурно-буді і у разі, якби були дотримані проектні
вельної інспекції (ДАБІ), рішення. Через відсутність автор
ні в чому не винні люди.
порядок отримання якого ського нагляду та контролю з боку
затверджений наказом виконроба за проведенням буді
біт) і організаційні (незадовільне Держбуду України від 05.12.2000 р. вельно-монтажних робіт пілястри, на
функціонування СУОП, виконання № 273, а отже, не було належного які опиралися залізобетонні балки
робіт без оформлення наряду-допуску технічного і авторського нагляду за (ригелі), були змуровані не з силікат
та проведення цільового інструктажу). будівництвом, без чого дозвіл на про ної цегли з армуванням сітками через
Зокрема, виникненню технічної ведення робіт не видається. Проект 2 ряди кладки по висоті, а з каменюпричини сприяло багато обставин, будівництва комплексу не було роз черепашнику, щільність якого значно
іноді дивних і незрозумілих. Земельну роблено, його не затверджували і не менша. Як з’ясували експерти, з по
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Безпека праці
під час планування і забу
дови відповідних терито
рій, зупиняти у випадках,
передбачених законом, бу
дівництво, яке провадить
ся з порушеннями містобу
дівної документації і про
ектів окремих об’єктів,
здійснювати контроль за
забезпеченням надійності
та безпечності будинків
і споруд незалежно від
форм власності.
Є багато претензій і до
роботи ДАБІ та її тери
торіальних органів. Згідно
з положеннями вони про
водять перевірку відповід
ності виконання будівель
них робіт, будівельних ма
теріалів, виробів і кон
На будмайданчику балони з киснем
струкцій вимогам держав
«смажаться» на сонечку
них стандартів, будівельних
норм і правил, технічних
умов тощо затвердженим проектним ни влади і містобудування також від
рішенням. Нині ж побачити інспекто сторонилися від здійснення контролю
рів ДАБІ на об’єкті, що будується, за будівництвом з початку 2008 р. –
можна дуже рідко. Їх робота обме з моменту утворення ДАБІ. Тож і ки
жується в основному видачею дозво вають зараз один на одного, бо не
лу на початок будівельних робіт і на хочуть відповідати за безлад у будів
кладанням штрафу переважно за від ництві, а об’єкти будують хто як
сутність такого дозволу. Місцеві орга може.

Реклама

рушеннями використовували і це
ментний розчин – при досить високій
температурі повітря, тому він миттєво
втрачав вологу і не набирав необхід
ної міцності. Що ж до самої кладки,
то кожен будівельник знає, що камінь
кладеться так, як ця порода осідала в
природі, а не на бік. На даному ж
об’єкті камінь клали, не звертаючи на
це жодної уваги.
Та попри все, на будівельному
майданчику стоять, крім зруйнованої,
ще три коробки інших корпусів тор
говельного комплексу, на яких плану
вали виконати монтаж плит пере
криття і де зафіксовані аналогічні по
рушення будівельних норм і проект
них рішень. Хочеться сподіватися, що
на цих об’єктах буде здійснено всі
необхідні роботи для посилення кон
струкцій і забезпечено необхідний за
пас міцності.
Напрошуються запитання: чому
таке коїться у будівництві? Чому
міськвиконкоми, органи місцевого
самоврядування не виконують свої
повноваження в галузі будівництва?
Адже згідно з законодавством вони
повинні здійснювати в установленому
порядку державний контроль за до
держанням законодавства, затвер
дженням містобудівної документації
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Безпека праці
Стосовно організаційних причин
нещасного випадку потрібно сказати
таке. Якби були дотримані необхідні
вимоги безпеки під час виконання ро
біт, а в БМУ функціонувала СУОП,
то наслідки конструктивних недоро
бок могли б бути іншими. Потерпілі
ж будівельники не проходили ні
вступного, ні первинного, ні цільово
го інструктажу, а повторний інструк
таж проводили лише за п’ять днів до
нещасного випадку. Можливо, це так
і було, але закрадається думка, що за
писи ці зроблені трохи пізніше. Двоє
потерпілих навчання і перевірку
знань з питань охорони праці прохо
дили 23 роки тому, хоча загальний
стаж роботи за спеціальністю у них
по 20 років. Жоден з потерпілих пра
цівників не проходив первинного ме
дичного огляду. Роботу, під час якої
стався нещасний випадок, виконува
ли у вихідний день (суботу), без
оформлення наряду-допуску, на буді
вельному майданчику під час вико
нання робіт підвищеної небезпеки
були відсутні посадові особи та ви
конроб. Будівельники працювали на
висоті, на плитах перекриття, без за
стосування засобів захисту. Техніку
(кран, трактори, причеп), яку експлуа
тували на об’єкті, також використо
вували з порушеннями вимог безпе
ки. Як вказано в акті розслідування,
спеціаліст з охорони праці БМУ
«Житлобуд-6» взагалі не проводив
обстеження стану охорони праці на
цьому будівельному майданчику.
Звичайно, після цього нещасного
випадку будівництво торговельного
комплексу призупинено, будівельний
майданчик опломбовано, винних при
тягнено до адміністративної відпові
дальності, комісією розроблені захо
ди щодо усунення причин нещасного
випадку, встановлено терміни їх ви
конання, матеріали справи направле
но до прокуратури Суворівського ра
йону м. Херсона.
Сподіватимемося, що цей об’єкт
буде добудований, введений в експлуа
тацію державною приймальною комі
сією, а його працівники будуть нада
вати якісні послуги населенню та
гостям м. Херсона. Та хотілося б най
головнішого – щоб ті посадовці, проек
танти, інженери та будівельники, ро
бота яких пов’язана з містобудівною
діяльністю і хто несумлінно виконує
свої посадові обов’язки, нарешті зро
зуміли, що через їхню безвідповідаль
ність наражаються на небезпеку і мо
жуть загинути ні в чому не винні люди
і, не дай Боже, серед них можуть опи
нитися і вони самі або їхні рідні чи
близькі.
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ЦЬОГО

МОГЛО НЕ СТАТИСЯ

За оперативними даними, у серпні 2010 р. в Україні на
виробництві загинуло 70 осіб, на 1 більше, ніж за такий
самий період минулого року; сталося 5 групових нещасних випадків, під час яких смертельно травмовано 12 осіб.
Коротко про обставини деяких нещасних випадків:

0 2 . 0 8 у ЗАТ «Волинська фондова компанія» (м. Луцьк) завідувач складу
перевозив автонавантажувачем вантаж. Під час руху він не справився з керу
ванням, і навантажувач упав з рампи. Працівник отримав смертельну травму.
0 3 . 0 8 у головному похилому стволі шахти «Тера» ТОВ «Вуглересурс»
(м. Торез Донецької області) під час зачищення пересипу гірника збив вагон
для вивезення вантажу на поверхню. Потерпілий помер у лікарні.
0 5 . 0 8 на КП «Прилукитепловодопостачання» (Чернігівська область) під час
виконання робіт у приймальному відділенні каналізаційно-насосної станції чет
веро робітників отруїлися сірководнем. Троє з них померли на місці події, чет
вертий помер 7 серпня у реанімаційному відділенні центральної районної лікарні.
0 6 . 0 8 у ФГ «Три бажання» (Станично-Луганський район Луганської об
ласті) невідома особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в приміщення
для охорони. Внаслідок пожежі охоронець отримав численні опіки тіла, від
чого помер у лікарні через два тижні.
0 7 . 0 8 у СТОВ «Агрофірма «Красне» (Жмеринський район Вінницької
області) під час дискування поля механізатор, керуючи трактором К-701, наїхав
на свого колегу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
0 9 . 0 8 в автогаражі СТОВ імені Ватутіна (Звенигородський район Чер
каської області) водій виконував роботу поблизу паливного бака вантажного
автомобіля, використовуючи електроінструмент. Стався вибух з пожежею, вна
слідок чого робітник отримав численні опіки, від яких помер 30 серпня у лікарні.
1 4 . 0 8 на ДП «Мирогощанський державний іподром» (Рівненська об
ласть) робітниця під час їзди по біговій доріжці на кінній упряжці не справилась
з керуванням і випала з неї. Отримавши черепно-мозкову травму, вона помер
ла через чотири дні у лікарні.
2 4 . 0 8 на будівельному майданчику в Шевченківському районі Києва робіт
ники МПП «Фірма «Тайфун» (м. Сміла Черкаської області), використовуючи
будівельний вантажний підйомник IZA-550, піднялись на шостий поверх будівлі.
Під час зупинки раптово відкрилось бортове огородження платформи, і один з
робітників упав з висоти. Потерпілий отримав травми, не сумісні з життям.
Підготувала головний спеціаліст Держгірпромнагляду Наталія Савенкова
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Надрокористування

Шляхом активізації зусиль
Станом на 01.07.2010 р. на території Полтавської області налічувалося 23 суб’єкти господарської діяльності, які ведуть розробку
229 об’єктів нерудної промисловості, що віднесені до високого ступеня ризику. Крім того, на території регіону є ще близько 2400 об’єктів
нагляду нерудної промисловості (в основн ому свердловин підземної
води), що віднесені до незначного ступеня ризику.
Анатолій Науменко, головний
державний гірничотехнічний
інспектор управління
Держгірпромнагляду
по Полтавській області

В

Реклама

Фото В. Кобця

ідповідно до планів ро
боти управління впро
довж другого кварталу
в області було прове
дено 22 оперативних перевірки
об’єктів нерудної промисловос
ті, 2 з них – у нічний час, та
12 перевірок щодо достовірності виконання раніше ви
даних приписів та розпоряджень. Співробітники управ
ління постійно ведуть роботу щодо своєчасного пого
дження спеціальних дозволів на користування надрами та
проектів гірничих відводів. Розглядають матеріали, нада
ють дозволи на виконання вибухових робіт, свідоцтва на
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експлуатацію складів і на придбання вибухових матеріа
лів. Згідно із вказівками Держгірпромнагляду здійсню
ється також контроль за проведенням випробувань нових
вибухових матеріалів.
За поданнями суб’єктів господарювання з початку ро
ку проведено перевірки трьох підприємств, що здійсню
ють вибухові роботи. У ході перевірок були видані спеці
альні акти наявності вибухових матеріалів, виявлено
4 порушення нормативно-правових актів з охорони праці,
за які двох працівників було притягнено до адміністратив
ної відповідальності.
Значну увагу державні інспектори під час обстежень
підприємств нерудної промисловості приділяють перевір
ці наявності проектів розробки родовищ корисних копа
лин, дотримання їх при виконанні робіт. Аналізують вони
також виконання особливих (додаткових) умов ліцензій,
перевіряють виконання протокольних рішень, прийнятих
при погодженні Планів розвитку гірничих робіт на
2010 р.
Під час перевірок кар’єрів було встановлено, що біль
шість суб’єктів господарювання протокольні рішення,
прийняті при погодженні виробничих програм на поточ
ний рік, через різні обставини не виконують. Так, станом
на 30.06.2010 р. відставання по обсягах видобутку гір
ської маси від запланованих відбулося у ВАТ «Рижівський
гранітний кар’єр» і ТОВ «Тахтаївський граніт». У ТОВ
«Нерудбудматеріали», «Діорит», «Придніпровський
спецкар’єр» гірничі роботи лише розпочинаються.
Чимало уваги працівники наглядового органу приді
ляли питанням безпечної експлуатації технологічного
конвеєрного, автомобільного та залізничного транспорту.
Під час перевірки ТОВ «Тахтаївський граніт» було вияв
лено, що власники підприємства, закупивши 4 автомобілі
«БєлАЗ» та автонавантажувач САSЕ-921С, не потурбу
вались про їх реєстрацію в органах Держгірпромнагляду,
про той же технічний огляд. На вищезгадану техніку вза
галі не було технічних паспортів, настанов з експлуатації
та іншої документації. Експлуатацію цієї техніки було
призупинено, а директора підприємства М. Кануріна при
тягнено до адміністративної відповідальності.
Представників наглядових органів серйозно турбує і
те, що зношення виробничого обладнання перевищує
60% і більше. Зношується броня на дробарках, виходять
з ладу вали та підшипники. Внаслідок незадовільного тех
нічного стану обладнання відбуваються часті поломки.
Найгірше становище склалося у ВАТ «Рижівський гра
нітний кар’єр», ТОВ «Нерудбудматеріали» і «Тахтаїв
ський граніт».
Іншими характерними порушеннями, що виявлені під
час перевірок, були відсутність захисних пристроїв рухо
мих частин конвеєрів після проведення технологічного
обслуговування, неспрацювання кінцевих вимикачів при
строїв аварійної зупинки на конвеєрах, що розміщені на
відкритому повітрі. На більшості перевірених підпри
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Безпека праці
Винен? Відповідай!

У серпні 2010 р.
органами Держгірпромнагляду
за допущені порушення
законодавчих і нормативноправових актів з охорони праці
притягнено до адміністративної
відповідальності (оштрафовано)
понад 450 керівників підприємств,
установ та організацій.
Серед оштрафованих:
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МЕЛЬНИЧУК М. М. – директор КП «Максимум», м. Іллінці Вінницької
області; МИХАЛЬЧИШЕН В. І. – директор ТОВ «Хліб Жмеринщини»,
Вінницька область; АРАТЮНОВ С. В. – директор ТОВ «Сільгосппромбуд»,
м. Дніпропетровськ; МОРОЗ О. І. – генеральний директор ТОВ «Нікополь
ський рибокомбінат», Дніпропетровська область; ЄФИМЕНКО Ю. А. – ди
ректор ТОВ «Локомотив», м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; КУЛИ
КОВА В. В. – генеральний директор ТОВ «Гринко-Дон», м. Донецьк;
ХАРИТОНОВ В. О. – директор ТОВ «Енерговугілля», м. Торез Донецької
області; ПАРОЩЕНКО В. М. – директор ТОВ «Престиж Ойл», м. Жито
мир; ПОЛІКОВСЬКИЙ В. В. – голова правління ВАТ «Довбишавтотранс»,
Баранівський район Житомирської області; КАЛІ Т. Н. – директор ТОВ
«АТАК», Виноградівський район Закарпатської області; ЗОРІН Д. М. – ди
ректор ТОВ «Рембудпостач», м. Запоріжжя; ЛЕВЧУК С. І. – директор ТОВ
«Прапор», Михайлівський район Запорізької області; КОБЕРНІЦЬКИЙ В. В. –
директор ТОВ «Дубко», м. Івано-Франківськ; ЛЕВИЦЬКИЙ І. О. – дирек
тор ТОВ «Рогатинська нафтобаза», м. Рогатин Івано-Франківської області;
БОКА Н. І.– директор ТОВ «Енергозбут-Інвест», м. Бровари Київської об
ласті; КОБИЛКІН М. М. – директор ТОВ «АВУС», Лутугинський район
Луганської області; НЕСТЕРУК О. А. – директор шахти «Горняк» ТОВ
«Брянковська вугільна компанія», Луганська область; КІХ Я. В. – директор
ВП «Шахта «Степова», Сокальський район Львівської області; ПРИ
СТАЦЬКИЙ С. Т. – директор ТОВ «Тейлор», м. Борислав Львівської об
ласті; КОЛОДІЙЧУК В. М. – директор ПАТ «Компанія Райз», м. Перво
майськ Миколаївської області; СОЛОДОВНИЧЕНКО В. В. – директор
ТОВ «Іверське джерело», м. Одеса; МОРЕВ В. Є. – директор ТОВ «Маль
ва Плюс», м. Полтава; КОРСУНЮК Л. В. – директор КП «Радивилівкомун
енергія», Рівненська область; ЛЮБИМИЙ П. О. – директор КП «Лебедин
теплоенерго», Полтавська область; ЛОХМАНЮК В. Х. – голова правління
ВАТ «Зелене господарство», м. Тернопіль; ПАВЛЕНКО С. В. – директор
ТОВ «Гласко», м. Херсон; СТОРОЖУК Л. М. – генеральний директор ТОВ
«Рідна земля», смт Теофіполь Хмельницької області; СТАСЮК В. М. – дирек
тор ТОВ «Агромоторсервіс», м. Старокостянтинів Хмельницької області;
КУЛІШ Л. І. – генеральний директор ВАТ «Христинівський молокозавод»,
Черкаська область; ЛУЦЕНКО А. М. – директор ТОВ «Монастирищен
ський цегельний завод», Черкаська область; ПУЗАН Г. І. – директор ТОВ
«Житлокомунсервіс», м. Чернігів; ШЕМЕТ М. В. – начальник КП «Госпо
дар», смт Варва Чернігівської області.

Дош

ємств не огороджуються місця мож
ливого проходу людей під конвеєра
ми, де відсутні захисні пристрої від
падіння гірської маси. Саме за ці упу
щення перших керівників ВАТ «Ри
жівський граніт» і ТОВ «Тахтаївський
граніт» було притягнено до адміні
стративної відповідальності. Оштра
фовано також головних інженерів та
начальників гірничо-дробильних від
ділень цих підприємств.
Впродовж другого кварталу здій
снено перевірки 8 підприємств, що
видобувають прісну воду для промис
лових потреб. Зокрема, перевірки ви
конання раніше виданих приписів
здійснені у ВАТ «Полтавахолод»,
ЗАТ «Гадяцький елеватор», ТОВ
«Лохвицький комбікормовий завод»,
на КСП «Зелений гай», ДП «Вишня
ківський спиртзавод», Карлівський
«Жовтневий спиртзавод», у ВАТ
«Хорольський механічний завод».
Проведені перевірки знову засвідчи
ли, що на вищезгаданих підприєм
ствах видобуток прісної води ведеться
й досі без спеціального дозволу на ко
ристування надрами. Ніяких конкрет
них дій щодо виправлення ситуації
керівники цих підприємств не вжива
ли. Всіх їх було притягнено до адміні
стративної відповідальності, матеріа
ли перевірок направлено в органи
прокуратури.
Усього внаслідок перевірок підпри
ємств та об’єктів нерудної промисло
вості Полтавського регіону було ви
явлено 267 порушень нормативноправових актів з охорони праці, охоро
ни надр та промислової безпеки. За
боронено або призупинено експлуатацію
62 об’єктів, машин та механізмів, до
адміністративної відповідальності при
тягнено 19 посадових осіб, з них 9 –
перших керівників.
Аналіз проведеної роботи свід
чить, що основною причиною пору
шень продовжує лишатися низький
рівень контролю і вимогливості з бо
ку керівництва підконтрольних під
приємств, служб охорони праці, ке
рівників виробничих дільниць за до
держанням чинних нормативно-пра
вових актів.
www.ohoronapraci.kiev.ua

Підготувала головний спеціаліст Держгірпромнагляду
Наталія Савенкова
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