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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

ТОВ “Галичина-Ласунка”, розташоване в місті Тернопіль, підприємство проводить 

переробку молока і виготовляє молочну продукцію. Активна життєва позиція керівництва у 

реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників перед будь-якими 

результатами професійної діяльності передбачає формування мотивації, щодо посилення 

особистої відповідальності за власну та колективну безпеку, засвоєння теоретичних знань та 

здобуття практичних вмінь із забезпечення здорових та безпечних умов праці. 

Основними законодавчими актам, що визначають основні положення з охорони праці та 

якими керуються на підприємстві є Конституція України, Кодекс законів про працю, Закон 

України “Про охорону праці”, Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”. В них визначаються засади реалізації конституційного 

права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, встановлюється 

єдиний порядок організації охорони праці на підприємстві, регулюються відносини між 

роботодавцем та працівниками в сфері охорони праці. В нормативних актах по охороні праці 

підприємства чільне місце займають: 

- пріоритет життя й здоров’я та соціальний захист працівників; 

- повна відповідальність підприємства за створення безпечних і нешкідливих умов праці; 

- повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли на виробництві від нещасних випадків 

або професійних захворювань. 

Для виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-

економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним 

випадкам, професійним захворюванням і аваріям на підприємстві існує служба охорони праці 

(СОП), яка підпорядковується керівнику підприємства. Основними функціями СОП є: 

- здійснення оперативно-методичного керівництва роботою з охорони праці. 

- розробка заходів по забезпеченню норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

- розробка змісту та методики проведення інструктажу з питань охорони праці. 

- забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями 

та іншими нормативними актами. 



- здійснення контролю за станом охорони праці на підприємстві. 

- розслідування, облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також 

розрахунок шкоди від них. 

- організація навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань з питань охорони праці 

посадових осіб. 

- забезпечення працюючих колективними та індивідуальними засобами захисту від 

шкідливих та небезпечних чинників виробництва, лікувально-профілактичним харчуванням, 

миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, надання передбачених 

законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних із важкими і шкідливими умовами праці. 

- контроль за дотриманням чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших 

нормативних актів, виконанням посадових інструкцій, проведенням інструктажів на робочому 

місці, виконанням приписів органів державного нагляду, наказів, розпоряджень, а також заходів 

по усуненню причин нещасних випадків і аварій, відзначених в актах розслідувань. 

На підприємстві найбільше небезпечним є виробництво штучного холоду для якого 

застосовують аміачно-холодильні установки. Аміак знаходяться під великим тиском і має 

небезпечні властивості тому експлуатація його вимагає від оператора холодильної установки 

суворого дотримання технічних умов і безпеки праці. Згідно з чинними нормами оператор 

холодильного обладнання повинен бути забезпечений: газонепроникним костюмом (термін 

носіння – 12 місяців), гумовими рукавицями (термін носіння – 2 місяці) та протигазом (термін 

носіння – до зносу), захисними окулярами, навушниками, спеціальним взуттям. Кожен протигаз 

повинен мати не менше двох запасних фільтрів та перевірятися на газопроникність аміаку не 

рідше одного разу в 6 місяців. 

Отже, значення охорони праці на підприємстві ТОВ “Галичина-Ласунка” полягає в 

сприянні росту ефективності суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення і 

покращення умов праці, підвищення їх безпеки, зниження виробничого травматизму і 

професійних захворювань. 
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