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Відповідно до положень статті 43 Конституції України 1: «…Кожен має
право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу
від визначеної законом…». Закон України «Про охорону праці» 2 статтею 6
визначає, що: «Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів,
машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів
колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а
також
санітарно-побутові
умови
повинні
відповідати
вимогам
законодавства…».
Найбільш травмонебезпечними є підземні гірничі роботи у вугільних,
рудних та нерудних шахтах. Наприклад, у вугільній промисловості України
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виникає велика кількість аварій: вибухи метано-повітряної суміші, пожежі,
раптові викиди вугілля та метану, раптові прориви води тощо, при яких у
рудничну атмосферу викидаються небезпечні для дихання людини гази (метан,
оксид вуглецю, діоксиду вуглецю, оксиди азоту, сірководень тощо),
зменшується процент кисню у повітрі, що вдихається.
Найважливішим заходом щодо забезпечення охорони праці та безпеки
ведення підземних гірничих робіт є забезпечення всіх працівників шахт
надійними засобами індивідуального захисту органів дихання. Тому, в
Правилах безпеки у вугільних шахтах 3, Правилах безпеки під час розробки
родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом 4
вказано, що всі працівники і посадові особи, які знаходяться в гірничих
виробках, повинні мати при собі засоби індивідуального захисту органів
дихання та вміти ними користуватися і застосовувати за необхідністю.
До недавнього часу єдиним виробником, а також постачальником
ізолюючих саморятівників на підприємства України був Донецький завод
гірничорятувальної апаратури, який в березні 2017 року призупинив виробничу
діяльність у м. Донецьку. Тому, на митну територію України стали активно
імпортувати китайські, російські й польські виробники саморятівників. Цьому
сприяють надто ліберальні умови їх сертифікації. Фактично всі експертнотехнічні центри, що входять до структури Державної служби України з питань
праці, видають сертифікати, які просто підтверджують наявність у виробників
певного переліку документів, проте, не проводять повноцінних випробувань
апаратів й досліджень у вітчизняних лабораторіях з визначенням фізикомеханічних властивостей. Таким чином, продукція іноземних виробників, у
спрощеному порядку, отримує дозвільні документи і допускається до реалізації
на території України. При цьому, польський виробник у себе на батьківщині
цього року вже відкликав власну продукцію з шахт через проблеми з якістю.
Що ж до китайських саморятівників – відомі випадки, коли ці виробники
копіювали зовнішній вигляд українських саморятівників, не забезпечуючи
необхідного рівня якості. Також останнім часом в Україну почали проникати
«гаражні» виробники з РФ.
Зважаючи на це, перед митними органами Державної фіскальної служби
України стоїть задача не допустити на митну територію країни ізолюючих
саморятівників іноземного походження низької якості, які не відповідають
вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. Статями 356, 357
Митного Кодексу України 5, визначено порядок проведення експертизи
товарів, що ввозяться на митну територію України з метою випуску у вільний
обіг. Але спеціалізований орган з питань експертизи та досліджень
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику,
не має можливості провести експертизу з метою встановлення характеристик
«складної» продукції – ізолюючих саморятівників. Тому, на нашу думку, для
технічної експертизи ізолюючих саморятівників необхідно залучати
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випробувальні лабораторії, які мають акредитацію Національного агентства з
акредитації України у відповідності з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ІSO/ІEC
17025:2005, ІDT) та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних
лабораторій у сфері «Дослідження індивідуальних та колективних засобів
захисту органів дихання».
Саморятівники, допущені до експлуатації на шахтах України, повинні
відповідати таким вимогам безпеки:
а) під час використання саморятівника в органи дихання людини не
повинні потрапляти пил регенеративного продукту, а також шкідливі гази, пари
і аерозолі, які дратівливі для дихальних шляхів або мають неприємний запах;
б) конструкція повинна передбачати захист людини від опіків
регенеративним патроном, який нагрівається в процесі роботи;
в) матеріал, з якого виготовлений саморятівник, повинен бути стійкий до
нагрівання, що відбувається в процесі регенерації повітря;
г) не допускається використання алюмінію, магнію, титану та їх сплавів
для виготовлення незахищених деталей апарату, так як вони сприяють появі
іскор від ударів, можливих при експлуатації саморятівника;
ґ) при виготовленні футляра саморятівника з неметалевих матеріалів їх
поверхневий електричний опір має бути не більше 109 Ом;
д) матеріали деталей, які безпосередньо контактують з шкірою і повітрям,
не повинні давати токсичний, дратівливий вплив на організм людини.
Випробувальні лабораторії на запит митних органів можуть:
а) встановлювати
відповідність
експлуатаційної
документації,
маркування, пакування, комплектності вимогам ДСТУ EN 13794:2005 Засоби
індивідуального захисту органів дихання. Автономні дихальні апарати з
замкненим дихальним контуром для евакуації. Вимоги, випробування,
маркування(EN 13794:2002, IDТ);
б) проводити перевірку експлуатаційних параметрів саморятівників;
в) проводити перевірку герметичності повітропровідної системи;
г) проводити перевірку герметичності корпусу і кришки в зібраному
вигляді;
ґ) проводити перевірку міцності з’єднання елементів повітропровідної
системи;
д) проводити перевірку об’єму дихальних мішків саморятівників;
е) проводити перевірку саморятівників на механічну міцність (ударні при
вільному падінні та вібраційні випробування);
є) проводити перевірку стійкості саморятівників до кліматичних впливів;
ж) проводити випробування саморятівників на займистість частин, на які
впливає зовнішнє середовище.
Таким чином, дослідження ізолюючих саморятівників на відповідність:
експлуатаційній документації та комплектності, маркуванню та пакуванню,
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вимогам законодавства за конструкцією та функціональністю (працездатністю)
необхідні для використання їх результатів при митному оформленні і технічній
експертизі під час ввезення апаратів на митну територію України. Це дозволить
запобігти ввезенню та використанню на вугільних, рудних та нерудних шахтах,
промислових підприємствах продукції низької та сумнівної якості, яка може
бути смертельно небезпечна для працівників.
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ, ЯКІ ВТРАТИЛИ СВОЇ
ВЛАСТИВОСТІ ЯК ВИРОБИ
Я. О. Кулик
судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Харків
В останні роки підвищилась увага наукових досліджень щодо розв’язання
питань вартості споживчих товарів, які втратили свої властивості як вироби.
З’явилася проблема уцінки товарів та їх списання з різних причин.
Товар – це продукт праці, який задовольняє потребу людини і
призначений для обміну на ринку [1].
Відмітимо, що не всякий продукт праці є товаром. Щоб стати товаром,
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