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Для уникнення або мінімізації впливу небезпечних виробничих чинників 
роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту (далі 
по тексту – ЗІЗ) [1]. 
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Згідно ст. 163 Кодексу законів про працю України на роботах із 
шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із 
забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, 
працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний 
одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ. Власник або уповноважений ним орган 
зобов’язаний організувати комплектування та утримання ЗІЗ відповідно до 
нормативних актів про охорону праці. 

Для цілей Директиви 89/656/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств про 

мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочих місцях (Personal 

protective equipment directive (PPE) ЗІЗ означає засіб, призначений для носіння 

або утримання працівником з метою його захисту від одного або більше 

ризиків, що загрожують його безпечності та здоров’ю в процесі праці, а також 

будь-яке доповнення або пристосування, призначені для цієї мети. 

Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 1804 

«Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 

місці» (розробленого на основі Директиви Ради 89/656/ЄЕС) ЗІЗ означає всі 

засоби, які призначені для носіння і використання працівником з метою 

індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити 

загрозу безпеці та здоров’ю на роботі, а також будь-які пристосування, 

аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети. 

Відповідно до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту 

(далі по тексту – ТР), під ЗІЗ слід розуміти спорядження, що призначається для 

носіння користувачем та/або забезпечення його захисту від однієї або кількох 

видів небезпеки для життя чи здоров’я.  

Згідно ТР ЗІЗ поділяються на три категорії: 

а) перша категорія – ЗІЗ, що мають конструкцію простої складності і 

призначаються для захисту від: 

1) незначної механічної дії (садові рукавички, наперстки тощо); 

2) впливу слабких мийних засобів, наслідки дії яких легко усуваються 

(рукавички для захисту від впливу розчинів мийних засобів); 

3) температурного впливу при взаємодії з поверхнями, нагрітими до 

температури, що не перевищує 50°C, і нешкідливого механічного впливу 

(рукавички, фартухи тощо); 

4) впливу погодних умов (головні убори, сезонний одяг, взуття тощо); 

5) слабких ударів та вібрації, що не впливають на життєво важливі 

органи та не здатні спричиняти невиліковні ушкодження (легкі захисні шоломи, 

рукавички, легке взуття тощо); 

6) сонячного світла (сонцезахисні окуляри); 

б) друга категорія – ЗІЗ, що мають конструкцію середньої складності і не 

належать до першої і третьої категорії; 

в) третя категорія – ЗІЗ, що мають конструкцію високої складності і 
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призначаються для захисту від небезпеки, яка загрожує життю людей, або 

небезпеки заподіяння невиліковних тілесних ушкоджень, ступінь якої 

користувач засобів захисту не може визначити своєчасно. 

Директива Ради 89/656/ЄЕС встановлює мінімальні вимоги для ЗІЗ, які 

використовуються працівниками в процесі праці. Згідно Директиви Ради 

89/656/ЄЕС всі ЗІЗ повинні: 

а) відповідати ризикам, для захисту від яких вони призначені, самостійно 

не приводячи до збільшення будь-яких ризиків; 

б) відповідати існуючим на робочому місці умовам; 

в) враховувати вимоги ергономіки та стану здоров’я працівника; 

г) підходити особі, що їх використовує, після необхідного налаштування. 

Взуття, яке підпадає під категорію індивідуального захисту, підлягає 

додатковим обов’язковим вимогам, які викладені в Регламенті ЄС 2016/425. ЗІЗ 

повинні відповідати вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я, встановленим 

у Додатку ІІ до Регламенту ЄС (ЄС) 2016/425, які застосовуються до тих 

засобів. Вони стосується конструкцій, виробництва, матеріалів, тестування, 

інструкцій, інформації, які постачаються виробником. Перш ніж ввезти ЗІЗ на 

територію ЄС, необхідно нанести маркування СЕ. Марковання повинно 

відповідати основним вимогам, викладених у Регламенті ЄС (ЄС) 2016/425 [2].  

ТР визначає вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки 

відповідності таким вимогам, встановлює правила марковання ЗІЗ та введення 

їх в обіг. 

Відповідно до Наказу № 1804, під час обрання ЗІЗ мають: 

а) відповідати ступеню існуючих ризиків для життя та здоров’я 

працівників та не призводити до будь-якого збільшення рівня цього ризику; 

б) відповідати існуючим на робочому місці умовам; 

в) підходити користувачеві після необхідного регулювання. 

У Наказі № 1804 визначено, що ЗІЗ слід використовувати у разі 

неможливості уникнути або в достатній мірі обмежити ризики для життя та 

здоров’я працівників технічними засобами колективного захисту або заходами, 

методами чи правилами організації роботи. ЗІЗ використовують виключно за 

призначенням згідно з інструкціями з експлуатації, які мають бути зрозумілими 

для працівників. 

Отже, згідно Наказу № 1804 мінімальні вимоги встановлюють загальні 

вимоги до засобів ЗІЗ, що використовуються працівниками під час трудового 

процесу. 

Існує безліч видів робочого взуття. Кожен тип такого взуття відрізняється 

особливими захисними властивостями, яких потребують різні професії. У будь-

якому випадку робоче взуття є своєрідним чинником, що впливає на 

поліпшення умов праці, а отже, спонукає до підвищення продуктивності праці. 

Особливими вимогами до робочого взуття є наступні:  

а) взуття має бути зручним і комфортним, оскільки в ньому людина 
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проводить переважну частину дня, і незручне взуття може перешкоджати їй 

повноцінно та якісно виконувати трудові обов’язки; 

б) взуття має бути акуратним, гарним на вигляд, що залежить від дизайну 

моделі. Адже таке взуття, як і спецодяг, є чинником, що сприяє формуванню 

іміджу компанії і підвищенню задоволеності працівників від своєї роботи; 

в) кожній професії належить відповідний тип робочого взуття, яке 

виготовляють, застосовуючи матеріали з особливими, специфічними захисними 

властивостями [3]. 

В європейських стандартах термін спеціальне взуття не 

використовується. Взуття поділяється на робоче взуття і захисне взуття, в 

залежності від ударної міцності підноска. Вимоги до робочого взуття (підносок 

200 Дж) визначаються стандартом EN 345-1, вимоги до захисного взуття 

(підносок 100 Дж) – стандартом EN 346-1, до професійного взуття (без 

підноска) – стандартом EN 347-1.  

Все взуття, згідно з європейськими стандартами, має три ступені захисту: 

S1/S2/S3 – позначення ступенів захисту робочого взуття; P1/P2/P3 – позначення 

ступенів захисту захисного взуття; 01/02/03 – позначення ступенів захисту 

професійного взуття. 

Спеціальне взуття, робоче взуття, захисне взуття слід відрізняти від 

взуття виробничого (професійного), призначеного для загальних робіт. 

Європейські стандарти визначають обов’язкові та додаткові вимоги до 

робочого, захисного і професійного взуття, табл. 1. 

Таблиця 1 – Обов’язкові та додаткові вимоги до робочого, захисного і 

професійного взуття, згідно європейських стандартів 
Обов’язкові (основні) вимоги задаються ступенем захисту 

Ступінь захисту Основні вимоги  Позначення 

1 

(S1 P1 01) 

 антистатична підошва A 

 амортизатор у підборі E 

 маслобензостійка підошва ORO 

2 

(S2 P2 02) 

 антистатична підошва A 

 амортизатор у підборі E 

 маслобензостійка підошва ORO 

 водовідштовхувальний верх WRU 

3 

(S3 P3 03) 

 антистатична підошва A  

 амортизатор у підборі E 

 маслобензостійка підошва ORO 

 водовідштовхувальний верх WRU 

 стійка до проколів підошва P 

Додатковими захисними властивостями робочого та захисного взуття є: 

HRO – стійкість підошви до контакту з нагрітими поверхнями; CI – 

морозостійка підошва; HI – термостійка підошва; WR – повністю 

водовідштовхувальне взуття; M – взуття, що захищає звід стопи; SRC – 

протиковзка підошва. 

Стандарт EN-344 (EN ISO 20344) визначає загальні вимоги та методи 
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тестування, призначені для спеціального, захисного і робочого взуття. 

Використовується тільки спільно зі стандартами EN-345, EN-346, EN-347, які, в 

свою чергу, визначають вимоги для захисту від певних впливів. 

Стандарт EN-345 (EN ISO 20345) визначає основні і додаткові вимоги, 

пропоновані до спеціального взуття (марковання літерою S), яке 

використовується в робочій зоні. Спеціальне взуття виготовляється із захисним 

підноском (з полімерного матеріалу або сталі), який здатний витримувати 

максимальне ударне навантаження в 200 Дж і здавлювання до 15 кН. 

Стандарт EN-346 (EN ISO 20346) визначає основні і додаткові вимоги, що 

висуваються до захисного взуття (марковання літерою P), яке використовується 

в робочій зоні. Захисне взуття виготовляється із захисним підноском (з 

полімерного матеріалу або сталі), який здатний витримувати максимальне 

ударне навантаження в 100 Дж і здавлювання до 10 кН. 

Стандарт EN-347 (EN ISO 20347) визначає основні і додаткові вимоги, 

пропоновані до робочого взуття (марковання літерою О), яке використовується 

в робочій зоні. Робоче взуття виготовляється без захисного підноска [4].  

Підкомітетом SC 3 «Захист ніг» технічного комітету ISO TC 94 

розроблено стандарт ISO 20347:2012 ISO 20347:2012 Personal protective 

equipment – Occupational footwear (Засоби індивідуального захисту. Взуття 

робоче). Робоче взуття входить до складу групи стандартів, які стосуються 

виробничої безпеки. Захист ніг за допомогою спеціального взуття не менш 

важливий, ніж використання спецодягу, а також засобів захисту рук або очей. 

Спецвзуття призначене для захисту ніг від несприятливого зовнішнього 

пливу, який може стати причиною виробничої травми. Як правило, спецвзуття 

видається працівникові як індивідуальний засіб захисту, якщо його трудові 

обов’язки так чи інакше пов’язані з потенційним ризиком ушкодження ніг. 

Стандарт ISO 20347:2012 встановлює основні і додаткові (необов’язкові) 

вимоги до робочого взуття, не призначеного для механічного впливу (ударного 

або компресійного). Особливі випадки розглядаються у взаємопов’язаних 

галузевих стандартах (наприклад, взуття для пожежників, електроізоляційний 

взуття, взуття захисне від травм, пов’язаних з використанням бензопил, від 

впливу хімічних речовин і бризок розплавленого металу, захисне взуття для 

мотоциклістів) [5]. 

В Україні діє ДСТУ EN ISO 20347:2015 Засоби індивідуального захисту. 

Взуття робоче (EN ІSO 20347:2012, ІDT). Цей стандарт є перекладом ISO 

20347:2012. Згідно ДСТУ EN ISO 20347:2015 взуття робоче (оccupational 

footwear) – це взуття, оснащене елементами для захисту працівників від 

ушкоджень, які можуть трапитися внаслідок нещасного випадку. 

У ДСТУ EN ISO 20347:2015 встановлена наступна класифікація взуття: 

а) клас І – взуття зі шкіри та інших матеріалів, крім гумового або цілком 

полімерного взуття; 

б) клас ІІ – взуття гумове (з вулканізованої гуму) або полімерне (цілком 
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лите) взуття. 

Взуття, за ДСТУ EN ISO 20347:2015 поділяють на типи: А – 

напівчеревики; B – черевики; C – напівчоботи; D – чоботи; E – чоботи з 

завищеними халявками (з регульованими для працівника частинами верху 

взуття). 

У ДСТУ EN ISO 20347:2015 встановлені основні та додаткові вимоги до 

марковання категорій робочого взуття, табл. 2. 

Таблиця 2 – Марковання категорій робочого взуття 
Категорія Основні 

вимоги  

(для класів) 

Додаткові вимоги 

OB I або ІІ  

O1 І Закрита п’яткова частина 

Антистатичні властивості 

Поглинання енергії в п’ятковій частині 

O2 І Як О1, плюс водопроникність і водопоглинання 

O3 І Як О2, плюс тривкість до проколу рифлення підошви 

O4 ІІ Закрита п’яткова частина 

Антистатичні властивості 

Поглинання енергії в п’ятковій частині 

O5 ІІ Як О4, плюс тривкість до проколу рифлення підошви 

Для категорій комбінованого робочого взуття передбачене наступне 

марковання: категорія OBH, основні вимоги до комбінованого взуття наведені у 

додатку А ДСТУ EN ISO 20347:2015 

Таким чином, представлений аналіз вимог до безпечності та якості взуття 

робочого на світовому ринку може бути використаний суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності під час укладання зовнішньоекономічних 

контрактів, роботодавцями під час вибору робочого взуття для працівників за 

призначенням із урахуванням технічних вимог (задля безпечності, збереження 

життя та здоров’я працівників), експертами та оцінювачами під час проведення 

ідентифікації та досліджень. 
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Світло – одне з найзахопливіших явищ у житті людини. Воно дозволяє 

нам бачити, регулює щоденні ритми, впливає на настрій, самопочуття, 

працездатність і продуктивність праці. Але захоплення світлом виявляється по-

різному в різних культурах, у різних місцевостях і суспільствах. Тим не менш, 

світло є важливим не тільки для самопочуття. Природне світло, як і наявність 

води, є найважливішим чинником фотосинтезу. Таким чином, освітлення є 

запорукою вироблення кисню [1]. Більше 70% всієї інформації, яка отримується 

людиною, сприймається візуально. Вже зі шкільних років на органи зору 

спрямовується надмірне навантаження. З кожним роком збільшується кількість 

факторів ризику, що викликають порушення зору ще з раннього дитячого віку. 

В рамках програми ВООЗ «Зір-2020: право на зір» проблема патології органів 

зору у дітей виділена як один з провідних напрямків для консолідації зусиль по 

ліквідації порушень зору [2]. 
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