
у пилу 10 і більше процентів кристалічного 

(вільного) двоокису кремнію, при виконанні 

робіт вручну; 
 

будівництво метрополітенів, тунелів і підземних 

споруд спеціального призначення 

– монтажник гірничого устаткування; прохідник 

на роботах на поверхні; 
 

добування руд 

– долото заправник; драгер; матрос драги; 

машиніст драги; машиніст реактивної установки; 
  

добування і переробка торфу 

– канавник; корчувальник; машиніст машин по 

добуванню та переробці грудкового торфу; 

машиніст машин по підготовці торфяних 

родовищ до експлуатації; торфоробітник, 

зайнятий на рубанні дерев, на вистиланні 

торфяної цегли; машиніст торфодобувного 

екскаватора. 

   

 Видання даного Наказу це один з 
кроків до приведення законодавства у 
відповідність з вимогам законодавства ЄС, 
міжнародним зобов’язанням України з 
питань гендерної політики. 

 

 

 

З методичним матеріалом можна 

ознайомитися на сайті Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/ 

             

 
Підготовлено відділом систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти Управління державної 

реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та 

правової освіти Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області  

у відповідності з чинним законодавством  

станом на 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Головне територіальне управління юстиції 

у Чернігівській області 

 

 

 

Гендерна рівність - 

працювати на важких роботах та 

роботах із шкідливими і 

небезпечними умовами праці 

 
 

 

 
 

 

 

 

м. Чернігів 

  2018 рік 
 

 



  

Міністерством охорони здоров'я України 

прийнято наказ від 13.10.2017 № 1254, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

14 грудня 2017 р. за № 1508/31376, «Про 

визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Міністерства охорони здоров'я України від 29 

грудня 1993 року № 256» (далі – Наказ).  

Наказ набрав чинності з дня його 

офіційного опублікування («Офіційний вісник 

України» від 22.12.2017 № 100). 

 Саме наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 29.12.1993 № 256, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

30 березня 1994 р. за № 51/260, затверджений 

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких 

забороняється застосування праці жінок (далі – 

Перелік), який містить розділи із зазначенням 

назв галузей, виробництв, робіт та професій, які 

були певним табу для жінок. Переліком 

визначені наступні розділи: металообробки; 

будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні 

роботи, гірничі роботи; геологорозвідувальні і 

топографо-геодезичні, роботи з видобутку нафти 

і газу; чорна та кольорова металургія; ремонт 

обладнання електростанцій і мереж, 

електротехнічне виробництво, виробництво 

абразивів, радіотехнічне і електронне 

виробництво, загальні професії електронної 

техніки, професії суднобудування та 

судноремонту, професії хімічних виробництв, 

професії в сфері лісозаготівельних робіт, 

лісосплаву і підсочки лісу, професії виробництва 

целюлози, паперу, картону і виробів із них, 

будівельних матеріалів, професії виробництва 

скла і виробів із скла, професії текстильної і 

легкової промисловості, професії виробництв 
харчової продукції, тютюново-махоркове та 

ферментаційне виробництво, професії в 

експлуатаційних, учбово-льотних підприємствах 

(організаціях) і льотно-випробувальних станціях 

цивільної авіації, роботи на залізничному 

транспорті та метрополітені, автомобільному, 

морському, річковому транспорті, поліграфічне 

виробництво, сільське господарство. В цих розділах 

зазначені професії та роботи, на яких було 

заборонено працювати жінкам. 

 Існування Переліку суперечило 

національному законодавству, зокрема частині 2 

статті 24 Конституції, Законам України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV (із змінами), 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI (із змінами), 

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації жінок від 15 травня 2009 року.  

 За минулі роки змінились умови та характер 

праці на підприємствах, з’явились сучасні 

технології, обладнання, використовуються нові 

матеріали та хімічні сполуки, з’явилися нові зміни, 

затверджені Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України, в Національному класифікаторі 

України ДК003:2010 «Класифікатор професій». 

Україна долучилась до головних міжнародних 

зобов`язань щодо гендерної рівності, включаючи 

Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок (CEDAW, 1979 р.) та її Факультативний 

протокол, Пекінську декларацію, прийняту на 

четвертій Всесвітній конференції зі становища 

жінок 15 вересня 1995 року, яка проведена під 

егідою ООН, та Пекінську Платформу Дій (1995), 

встановила національні законодавчі та політичну 

системи для гендерної рівності, зокрема 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 

лютого 2016 р. № 113-р затверджено Національний 

план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 

1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 

2017 р. № 229-р схвалено Концепцію Державної 

соціальної програми забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року.  

 Однак, слід відмітити, що згідно пункту 4 

Наказу зберігається обмеження на працю для жінок 

у підземних роботах, визначених у главі 3 розділу І 

Переліку, яка втратить чинність з дати, коли 

Україною буде завершено процедуру денонсації 

Конвенції про використання праці жінок на 

підземних роботах у шахтах будь-якого роду      

№ 45. Таким чином, на даний час жінкам 

забороняється працювати на гірничих роботах, 

які включають відкриті гірничі роботи і поверхня 

діючих та тих, що будуються, шахт і рудників, 

збагачення, агломерація, брикетування: 
 

загальні професії гірничих і гірничокапітальних 

робіт 

– бурильник шпурів; гірничний робітник по 

запобіганню та гасінню пожеж; доставщик 

кріпильних матеріалів у шахту; електрослюсар 

(слюсар) черговий та по ремонту обладнання, 

зайнятий обслуговуванням та ремонтом 

обладнання, механізмів, водяних та повітряних 

магістралей на гірничих розробках; коваль-

бурозаправник; кріпильник; машиніст бурової 

установки; машиніст екскаватора; машиніст 

навантажувальної машини; машиніст установки 

по бурінню стволів шахт повним січенням; 

перекидач, зайнятий ручною підкаткою та 

відкаткою вагонеток; підривник; прохідник; 

стволовий, зайнятий подачею вагонеток у кліті 

вручну; чистильник, зайнятий чищенням 

бункерів;  
 

загальні професії збагачення, агломерації, 

брикетування: - 

– випалювач, зайнятий веденням процесу випалу 

сировини та матеріалів у виробництві ртуті; 

дробильник, зайнятий на дробленні гарячого пеку 

у виробництві глинозему; робітники, зайняті в 

цехах збагачення свинцю; робітники та майстри, 

зайняті на збагаченні ніобієвих (лопаритових) 

руд; робітники та майстри збагачувальних та 
дробильно-сортувальних фабрик, рудників, шахт 

та металургійних підприємств, зайняті на роботах 

по дробленню, здрібнюванню, помелу та 

шихтовці руд чорних, кольорових та рідкісних 

металів, плавикового шпату і вугілля, що  містять  
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