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Брезицька, Марія. Здоров'я працівників - найбільна цінність / М. Брезицька, Д. Гринь // 
Охорона праці. - 2021. - № 3. - С. 10-11.  

 

Чеберячко, Сергій. Закону не суперечить / С. Чеберячко, В. Гуща // Охорона праці. - 2021. - № 
3. - С. 12-13. 

Роботодавцям потрібно запроваджувати оцінку ризиків на робочому місці, не чекаючи змін до 

головного закону з охорони праці. Адже в чинному законодавстві вже є достатньо норм, що 

зобов'язують застосувати безпековий ризик-менеджмент. 
 

Цопа, Віталій. Четверта промислова революція / В. Цопа // Охорона праці. - 2021. - № 3. - С. 

14-17. 
Стаття розкриває перехід до смартвиробництва та зміну бізнес-моделей. 

 

Ясинський, Іван. Штучний інтелект для безпеки праці / І. Ясинський // Охорона праці. - 2021. 

- № 3. - С. 18-19. 
Якщо на вашому підприємстві встановлено відеонагляд, застосовуйте його можливості ширше - 

для контролю порушень безпеки праці чи аварийних ситуацій. 

 
Нетреба, Анатолій. Комп'ютерний зір на службі... ОП / А. Нетреба // Охорона праці. - 2021. - 

№ 3. - С. 21. 

Сучасна технологія розпізнавання порушень не тільки допомагає вчасно запобігти нешасним 
випадкам на виробництві, але й розвиває навички контролю за власною безпекою. 

 

Колесник, Сергій. Що посилюємо - відповідальність чи безвідповідальність? / С. Колесник 

// Охорона праці. - 2021. - № 3. - С. 24-25. 
Випадки падіння будівельних кранів в Україні частішають. Причина в тому, що немає контролю 

з боку державних органів. 

 
Колесник, Сергій. Координація будівництва в Португалії / С. Колесник // Охорона праці. - 

2021. - № 3. - С. 26-28. 

Стаття розкриває досвід організації охорони праці у промисловості Португалії. 
 

Колесник, Сергій. Твердопаливні котли: щоб тепло було безпечним / С. Колесник // Охорона 

праці. - 2021. - № 3. - С. 29-31. 

Використання котлів на твердому паливі останнім часом набуло популярності. Але їх 
неправильний монтаж та експлуатація становлять загрозу життю і здоров'ю людей та призводить до 

руйнування будівель. 

 
Фандєєв, Олександр. У сліпій зоні / О. Фандєєв / Охорона праці. - 2021. - № 3. - С. 32-35. 

Якщо у суспільстві не в пошані вихованість, ввічливість, повага до закону, до інших людей, 

відповідальність за свої дії, то звідки їм взятися на автодорогах країни. 

 
Мозговий, Геннадій. Запобігоємо автопожежам / Г. Мозговий // Охорона праці. - 2021. - № 3. 

- С. 36-38. 

 
Колесник, Сергій. Адитивне виробництво також шкідливе / С. Колесник // Охорона праці. - 

2021. - № 3. - С. 40-41. 

Відмінною рисою сучасного суспільства є стрімкий розвитк ІТ-технологій, робототехніки, 
нанотехнологій. Серед таких галузей - адитивне виробництво. 

 

Брезицька, Марія. Маркшейдерство по-сучасному / М. Брезицька // Охорона праці. - 2021. - 

№ 3. - С. 42-43. 
Хто такий "маркшейдер", чим він займається та чому так важливо внести зміни в законодавство 

щодо правил виконання маркшейдерських робіт на рудних родовищах. 

 



Новий Технічний реглвмент на косметичну продукцію // Охорона праці. - 2021. - № 3. - С. 44-

45. 

Заборона тестування на тваринах і втрічі більший перелік недозволених речовин: ухвалено нові 
вимоги до косметичних засобів. 

 

Сакун, Микола. Керуємо пестицидними ризиками / М. Сакун, І. Москалюк // Охорона праці. 
- 2021. - № 3. - С. 46-48. 

На початку весняно-польових робіт ще раз нагадуємо основні правила безпечного поводження з 

пестицидами й агрохімікатами. 

 
Подорожний, Сергій. Необмежені можливості / С. Подорожний // Охорона праці. - 2021. - № 

3. - С. 50-52. 

Право на працю та можливість робити улюблену справу - тільки за таких умов люди з 
інвалідністю можуть реалізувати себе та відчути справді полноправними членами суспільства. 

 

Машевська, Любов. Інваліда не взяли на роботу. Дотримались закону чи порушили його? / 

Л. Машевська // Охорона праці. - 2021. - № 3. - С. 52-53. 
Щодо працевлаштування інвалідів є певна неузгодженість норм чинного законодавства. 

 

Бутиліна, Ольга. Розслідування нещасних випадків у системі МВС / О. Бутиліна // Охорона 
праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". - 2021. - № 

3. - С.29-34. 

 

Федоренко, Микола. Держпраці та ФОНД: як обліковують нещасні випадки і 

профзахворювання / М. Федоренко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : 

додаток до журналу "Охорона праці". - 2021. - № 3. - С. 35-44. 

 
Про стан виробничого травматизму в Україні // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з 

охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". - 2021. - № 3. - С. 45-56. 


