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Р Е Ф Е Р А Т 

 

Соколова  К.М. Звіт про проходження виробничої експлуатаційної практики 

на ПАТ «Мелітопольський  м’ясокомбінат»  м. Мелітополь Запорізької області; 

ТДАТУ. Мелітополь : [б. в.], 2021. 18 с. 

 

В звіті про проходження виробничої експлуатаційної практики на ПАТ 

«Мелітопольський  м’ясокомбінат» на основі аналізу вихідних даних з техноло-

гії виробництва, стану електрифікації та автоматизації розглянуті особливості 

експлуатації електрообладнання. Приведений опис підприємства, енергетичної 

служби, вживаних для захисту електроустаткування реле і вживане електроус-

таткування Проаналізована система енергопостачання об’єкту. Розглянуті пи-

тання стандартизації, заходів охорони праці та техніки безпеки. 

Звіт містить сім розділів пояснювальної записки.  

 

Ключові слова: ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, М'ЯСО, СИСТЕМА ЕЛЕКТРИ-

ФІКАЦІЇ, ТРАНСФОРМАТОР, СИСТЕМА КЕРУВАННЯ.  

 

Табл. -                                     Іл. 3                                   Бібл. 9 
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ВСТУП 

 

          Мелітопольський м'ясокомбінат - основна ланка ланцюга підприємств Запо-

різького регіону, що входять до складу найбільшого агропромислового холдингу. 

Сьогодні це один з  лідерів м'ясопереробної галузі України. Об'єднання таких різ-

нопрофільних компаній як:  

- ВАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат»; 

- ТОВ «Агропромислова компанія» (свинарство); 

- ТОВ «Нестерянська птахофабрика»;  

- «Торговий дім« Вакула »(мережа магазинів);  

- ТОВ «Мелавтотранс» (транспортні послуги),  

це дозволяє контролювати якість продукції, що випускається на протязі всього ци-

клу виробництва ковбасних виробів та інших продуктів харчування, від вирощу-

вання кормів до реалізації готової продукції у власній роздрібній мережі.  

       В ковбасному виробництві використовується свинина висококласних м'ясних 

порід і птиця власного виробництва, вирощена на потужностях ТОВ «Агропромис-

лова компанія». Комплекс промислового типу для вирощування і відгодівлі свиней 

має в своєму розпорядженні першокласну лабораторію, селекційний центр, племза-

води, дванадцять свиноферм, розташованих у восьми екологічно чистих районах 

Запорізької області, а також два комбікормових заводи.  Сьогодні поголів'я нарахо-

вує понад вісімдесят п'ять тисяч голів свиней, а рівень   виробництва свинини збі-

льшився до 30 тисяч голів на рік.  

        Саме це, а також використання новітніх технологій і професійна робота колек-

тиву забезпечили довіру з боку, як споживачів, так і ділових партнерів компанії. 
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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ " МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ           

 М'ЯСОКОМБІНАТ " 

 

ВАТ "Мелітопольський м'ясокомбінат" одне з найбільших підприємств на 

Україні по виробництву м'ясопродуктів.  

За 70 літню свою історію підприємство не тільки зберегло традиційні техно-

логії виробництва ковбасних виробів, але і з успіхом освоїло нові, прогресивні, та-

кі, що відповідають вимогам сьогоднішнього дня, як за якістю, так і по дизайну. 

Продукція м'ясокомбінату представляється на багато виставок, що проводяться на 

Україні. Результат участі - неодноразове нагородження медаллю "Найкраща торго-

ва марка України", грамоти за високу якість продукції, золоті і сріблені медалі.  

Виробничий потенціал ВАТ "Мелітопольський м'ясокомбінат":  

      - м’ясо жировий цех - потужністю 120 т/зміну; 

      - м'ясопереробний цех - потужністю 30 т/зміну; 

      - цех по виробництву сирокопчених і сиро в’ялених виробів - 7 т/зміну; 

      - консервний цех - 20 туб/зміну; 

      - рибне відділення - 25 т/місяць; 

      - млин -300 т/місяць; 

      - цех по виробництву яєчного порошку - 60 т/м-ц; 

      - комплекс по вирощуванню свиней - 40000 голів товарної відгодівлі в рік. 

Головним чинником подальшого успіху стала ґрунтовна поетапна реконстру-

кція обладнання цехів, що переробляють сировину. Устаткування минулого поко-

ління замінювалося передовим, що дозволило в 4 рази збільшити виробничі потуж-

ності. Так був зроблений значний стрибок в підвищенні ефективності виробництва, 

розширенні асортименту продукції. Реконструкція і модернізація м'ясопереробних 

цехів, впровадження сучасних технологій - застава економічної стабільності і успі-

ху м'ясокомбінату.  

Асортимент продукції, що випускається, дуже багатообразний це: 

      - варені ковбасні вироби 40 найменувань;  

      - сосиски - сардельки 28 найменувань; 
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      - напівкопчені 24 найменувань; 

      - варено-копчені 5 найменувань; 

      - копчені 120 найменувань; 

      - сирокопчені 30 найменувань; 

      - ліверні і паштетні 10 найменувань; 

      - м'ясні напівфабрикати 30 найменувань; 

      - вироби з риби 15 найменувань. 

Особливе місце займає виробництво сирокопчених і сиро в’ялених ковбасних 

виробів. Контроль якості сировини і готової продукції забезпечує оснащена новіт-

нім устаткуванням виробнича лабораторія, акредитована в системі УКРСЕПРО. 

Щорічно підприємство реалізує 2 тис. голів племінного молодняка у всі регі-

они України.  

Постійне оновлення і розширення продукції, що випускається, забезпечує її 

збут і конкурентоспроможність. Наявність 21 фірмового магазина дозволяє ретель-

ніше вивчати купівельний попит і оперативно вносити корективи, як по цінах так і 

по асортименту. 

ВАТ "Мелітопольський м'ясокомбінат" реалізує свою продукцію через офі-

ційного дилера - ТОВ "Торговий дім "Вакула". У роботі з крупними клієнтами за-

стосовується гнучка система знижок, яка дає можливість регулювати політику цін 

на продукцію ОАО "ММК" в своїх регіонах, тим самим, привертаючи нових поку-

пців. 

 

 

 

 

 

 

ВАТ "Мелітопольський м'ясокомбінат" надійний партнер у бізнесі, що пра-

цює на перспективу, і завжди відкритий до взаємовигідної співпраці в області м'я-

сопереробного виробництва і впровадження нових технологій.                                                                                               

Рисунок 1 - ВАТ "Мелітопольський м'ясокомбінат" 
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   2    ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ  

ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" 

 

Апарат управління підприємства є системою взаємозв'язаних органів і праці-

вників управління. На підприємстві існують відділи, що постійно діють, і служби,  

які відповідають за виконання певних функцій на виробництві. Працівники цих 

підрозділів несуть відповідальність за результати виробничої діяльності. 

 

 

Рисунок 2 - Організаційна структура управління ВАТ "Мелітопольський  

 м'ясокомбінат" 

 

У верхній ієрархії управлінської структури є посади: Генеральний директор і 

технологічний директор, котрому підпорядкований головний інженер.  

До складу відділів управління входять: відділ по продажі, бухгалтерія, адмі-

ністративно-господарський відділ, планово-економічний відділ, служба управління 

персоналом, відділ інформаційних технологій. 

Також є відділи: головного механіка і енергетика, відділ контролю якості, 

юридичний відділ, відділ охорони праці і техніки безпеки, відділ охорони навко-

лишнього середовища, господарський відділ, відділ контролю якості. 

У безпосередньому підпорядкуванні Генерального директора: заступник Ге-

нерального директора по маркетингу і продажам, начальник матеріально-
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технічного постачання, директор розвитку і стратегічного планування, головний 

ветеринарний лікар підприємства. 

Підприємство працює цілодобово - в 3 зміни. На підприємстві затверджений 

колективний договір, в якому прописані всі гарантії прав працівників. Існують і за-

тверджені правила внутрішнього трудового розпорядку, в якому прописуються по-

рядок прийому, переводу і звільнення працівників, правила поведінки, права та 

обов'язки працедавця, режим робочого часу, час відпочинку працівника, оплата 

праці, заохочення за успіхи в роботі і правила корпоративної культури. 

На підприємстві існують затверджені положення: про підбір персоналу, про 

захист персональних даних працівників, про атестацію, про наставництво, про ада-

птацію. 

При прийомі на роботу обов'язкові мед. огляди працівників, проводиться ін-

структаж по охороні праці, на кожного працівника складаються посадові інструк-

ції. 

Всі працівники підприємства забезпечуються спецодягом. Працює їдальня, 

буфет, магазин, здоровпункт, в цехах обладнані місця для прийому їжі. 

На підставі положення про наставництво за кожним знов прийнятим на робо-

ту закріплюється наставник, який знайомить працівника з підприємством і допома-

гає освоїти трудову функцію. Всі кваліфікації, що потребують підвищення, прохо-

дять навчання, як зовнішнє так і внутрішнє. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Цех по виробництву сирокопчених і сиров’ялених виробів 



 

9 

 

3 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ  

АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБ’ЄКТУ 

 

Розвиток виробництва в сучасних ринкових умовах вимагає постійного по-

ліпшення якості продукції і підвищення її конкурентоспроможності. Оптимальний 

шлях досягнення цих цілей - комплексна автоматизація технологічного процесу і 

постійний контроль якості виробів на всіх стадіях виробничого циклу. Необхідною 

умовою зростання ефективності виробництва є оснащення промисловості сучасни-

ми приладами нового покоління різного призначення і рівня складності. Саме такі 

прилади використовуються на ВАТ "Мелітопольський м'ясокомбінат" для виготов-

лення найкращих виробів із м’ясної сировини.   

 До електрообладнання автоматичного контролю і управління технологічними 

процесами на м'ясокомбінаті відносяться: регулятори температури, контролери те-

хнологічного обладнання, контролери холодильних машин, лічильники імпульсів, 

пристрої контролю і захисту, контролери для систем опалювання, багатоканальні 

регулятори температури, таймери, сигналізатори рівня, підсилювачі, датчики тис-

ку. 

Вимірників-регуляторів серії ТРМ2xx: ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, 

ТРМ212 що є логічним розвитком популярної серії регуляторів ОВЕН 2ТРМ0, 

ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10 і ТРМ12. 

 Технічні характеристики ТРМ200. 

Призначення:  

Двоканальний вимірник-регулятор нового покоління. Застосовується в холо-

дильній техніці, коптильнях, печах, пастеризаторах і іншому технологічному обла-

днанні. 

Живлення: 

- напруга живлення від 90 до 245 В змінного струму; 

- частота напруги живлення від 47 до  63 Гц; 

Вхідний опір при підключенні джерела сигналу: 

- струму 100 Ом ± 0,1 % (при подключенні зовнішнього резистора); 
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- напруги не менше 100 кОм. 

Межа допустимої основної похибки  - ±0,5 % від вхідного параметру. 

Інтерфейс зв'язку: 

- тип інтерфейсу - RS – 485; 

- швидкість передачі - 2.4; 4.8; 9.6; 19.6; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с; 

- тип кабелю - екранована вита пара. 

Програмований логічний контролер ПЛК 100/150. 

 Технічні характеристики ПЛК 150. 

Напруга живлення: 

- 24В постійне; 

- 220В змінне. 

Споживна потужність: 6 Вт. 

Типи підтримуваних датчиків і вхідних сигналів: 

- термічні опори Pt1000, Ni1000, Pt500, Ni500 (21х дротяна схема) струм 

0(4)...20 мА, 0...5 мА, напруга 0...1 В, 0...10 В; 

- термопари. 

Підключення датчиків струму і напруги здійснюється безпосередньо і не ви-

магає резисторів, що погоджують. 

 Блок управління: 

- призначений для обробки сигналів, що поступають на нього, індикації пара-

метрів і формування сигналів, що управляють, вихідними реле; 

- дозволяє автоматично відключати електродвигун після необхідної кількості 

обертів без застосування кінцевих вимикачів. 

Аварійне відключення електродвигуна: 

БУ визначає аварійну ситуацію, при цьому включає управління приводом, включає 

реле «Аварія» і мигання індикатора при: 

- заклинюванні в процесі руху;  

- прослизанні валу приводу або інших механізмів. 
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4  СХЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для електропостачання виробничих цехів підприємство має трансформаторні 

підстанції  

Трансформаторна підстанція універсального типу КТПУ-10-400/10(6)/0,4-У1.  

Призначення і область застосування:  

Застосовується для енергопостачання сільськогосподарських, міських, сели-

щних, промислових об'єктів.  

Комплектна трансформаторна підстанція універсальна має 100-процентну за-

водську готовність до монтажу. В одних габаритних розмірах і конструктивного 

виконання можна реалізувати три різні типи трансформаторних підстанцій, для 

цього необхідно встановити силовий трансформатор і високовольтний комутацій-

ний апарат відповідного класу. У КТП класу напруги 10(6) кВ застосовується роз'-

єднувач РЛНД 10, для захисту від перенапружень - обмежувачі перенапружень 

ОПН-10(6) або розрядники РВО-10(6). У КТП класу напруги 35 кВ застосовується 

роз'єднувач РДЗ 35 і обмежувачі перенапружень.  

Для зручності в експлуатації перед силовим трансформатором є майданчик 

для обслуговування, з яким можна провести візуальний огляд контактних з'єднань і 

провести заміну запобіжників. Ще однією з переваг є можливість транспортування  

Виконується з повітряним введенням живлення та з повітряним і кабельним 

виведенням напруги. На лініях, що відходять, встановлені стаціонарні вимикачі або 

рубильники, максимальна кількість ліній - 6. Підстанція підключається до повітря-

ної лінії через роз'єднувач, що поставляється КТПУ в комплектно. 

Дані підстанції забезпечують: 

- облік активної і реактивної електричної енергії; 

- захист від однофазних коротких замикань; 

- захист від перенапружень на стороні вхідної напруги і стороні вихідної на-

пруги. 

Відповідає нормативному документу - технічній інформації ТІ-007.  

Потужність силового трансформатора, кВА - 10-400; 
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Номінальна напруга на стороні вищої напруги, кВ - 6-10; 

Номінальна напруга на стороні нижчої напруги, кВ - 0,4/0,23; 

Струм термічної стійкості на стороні вищої напруги протягом 1с, кА – 20; 

Струм електродинамічної стійкості на стороні вищої напруги, кА – 51; 

Струм термічної стійкості на стороні нижчої напруги протягом 1с, кА – 10; 

Струм електродинамічної стійкості на стороні нижчої напруги, кА – 25; 

Ступінь забруднення ізоляції - по ГОСТ 9220-89 – 2; 

Виконання введення вищої напруги – повітря; 

Виконання виведення нижчої напруги - повітряне/кабельне; 

Маса не більш, кг – 4000; 

Ступінь захисту шафи нижчої напруги -  по ГОСТ 14254-80 - IP34; 

Решта елементів - IP00; 

Кількість ліній, що відходять, не більше – 4. 
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5   ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ НА  

ПІДПРИЄМСТВІ 

Експлуатаційна служба підприємства дає можливість ефективно контролюва-

ти процеси обслуговування для підвищення якості роботи об'єктів, зокрема в пи-

таннях безаварійної і безпечної експлуатації.  

На кожному підприємстві наказом адміністрації з числа спеціально підготов-

леного інженерно - технічного персоналу повинна бути призначена людина, яка 

буде відповідати за експлуатацію обладнання в цілому на підприємстві. 

Якщо підприємство велике воно повинно мати експлуатаційну службу у якій 

кожна людина буде відповідати за окрему службу (контрольно-вимірювальні при-

лади та апаратура, газифікація, електрообладнання та інше). 

Людина, відповідальна за експлуатацію обладнання, відповідає за правиль-

ний підбір електротехнічного персоналу для експлуатації установок. 

Експлуатаційна служба працює сумісно з службою КВП і А, газовою служ-

бою, енергетичною службою(структура взаємовідносин експлуатаційної служби 

показана на рисунку ). 

Роль і завдання експлуатаційної служби на підприємстві: 

- підготовка та підвищення кваліфікації персоналу; 

- ефективності використання обладнання; 

- своєчасної підготовки обладнання до використання; 

- проведення модернізації обладнання. 

Служба експлуатації виконує функції контролю, аналізу та покращення роботи 

персоналу підприємства. Основна її мета полягає в спостереженні за промисловими 

процесами, що протікають на підприємства, фіксування їхнього стану і попере-

дження будь яких негативних змін в роботі м’ясокомбінату. Об'єм робіт експлуата-

ційної служби на підприємстві визначається зведеним показником - умовною оди-

ницею електрообслуговування. Умовна одиниця електрообслуговування - це сере-

дньорічні затрати на технологічну експлуатацію. Об'єм робіт експлуатаційної слу-

жби на підприємстві залежить від фізичної кількості одиниць обладнання. 
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         6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ  

        ОБ’ЄКТУ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

В трифазних електричних мережах можливі пошкодження електрообладнан-

ня і складні режими роботи.  

При короткому замиканні, в замкнутому контурі з'являється великий струм, 

збільшується падіння напруги на елементах устаткування, що веде до загального 

зниження напруги в усіх точках мережі і порушення роботи споживачів.  

Для забезпечення нормальних умов роботи електричних мереж і попере-

дження розвитку аварій необхідно швидко реагувати на зміну режиму роботи, не-

гайно відокремити пошкоджене обладнання від справного і при необхідності 

включити резервне джерело для живлення споживачів. Ці функції виконують при-

строї релейного захисту і автоматики.  

Релейний захист у разі виникнення аварійного режиму відключає пошкодже-

ні ділянки мережі і електрообладнання. При огляді пристроїв релейного захисту, 

автоматики і вимірювань обслуговуючий персонал вивчає записи в журналі релей-

ного захисту або картах про всі роботи, виконані за минулий після останнього 

огляду період, зміни в уставах, схемах, пристроях релейного захисту, введених 

знов або виведених з роботи, а також запису в оперативному журналі.  

По сигналізації перевіряють справність ланцюгів управління вимикачами і 

іншими комутаційними апаратами. По встановлених вимірювальних приладах кон-

тролюють справність ланцюгів трансформаторів напруги, запобіжників.  

Оглядають всі пристрої захисту і автоматики на щиті управління, релейному 

щиті, в коридорах релейного управління. Повертають в початкове положення вка-

зівні реле, що спрацювали від випадкових причин (наприклад, від струсів). Огля-

дають і перевіряють готовність до дії фіксуючих приладів. Про всі несправності, 

виявлені при огляді, роблять записи в релейному журналі і негайно докладають ди-

спетчерові і керівництву місцевої служби релейного захисту і автоматики. 
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7 ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО  

 СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Екологічна безпека виробництва і охорона навколишнього середовища є од-

ними з основних пріоритетів діяльності ВАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат», 

яка усвідомлює великий масштаб завдань в цій області. 

Складність і об'єм екологічних проблем є результатом і спадщиною радянсь-

кого індустріального підходу, відповідно до якого промислові об'єкти будувалися 

без належного урахування вимог охорони навколишнього середовища. 

Підвищення екологічної безпеки виробництва, зниження викидів забрудню-

ючих речовин в атмосферу і водні об'єкти відповідно до вимог природоохоронного 

законодавства було визначене Стратегією розвитку підприємства, як одна з довго-

строкових цілей діяльності м'ясокомбінату. 

Відповідно до схваленої екологічної політики пріоритетними напрямами 

природоохоронної діяльності є: 

 - поетапне скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу;  

 - послідовне зниження об'ємів скидань забруднених стічних вод у водні 

 об'єкти;  

 - облаштування місць розміщення відходів. 

Крім перерахованих напрямів природоохоронній діяльності, підприємство 

приділяє увага питанням енергоефективності і розвитку альтернативних джерел 

енергії і збереженню біорізноманітності територій господарювання. 

Протягом діяльності підприємства виконувалися заплановані природоохо-

ронні заходи, направлені  на зниження негативної дії на атмосферне повітря і водні 

об'єкти.   

У ВАТ "Мелітопольський м'ясокомбінат" упроваджена і сертифікована на ві-

дповідність вимогам міжнародних стандартів "Інтегрована система менеджменту 

якості і екологічного менеджменту". Функціонування "Системи екологічного мене-

джменту" здійснюється в рамках корпоративної інтегрованої "Системи менеджме-

нту якості і екологічного менеджменту". 
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Пов'язані з екологічним менеджментом ризики для підприємства зв'язані, в 

першу чергу, з необхідністю виконання вимог законодавства в області охорони на-

вколишнього середовища, а також з масштабністю проблеми скорочення викидів, 

що вимагає для свого вирішення нових технологічних устаткувань. . 

На ВАТ "Мелітопольський м'ясокомбінат" виконаний ряд проектів, направ-

лених на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу і зниження об'є-

мів скидань забруднених стічних вод у водні об'єкти. Був виконаний великий об'єм 

техніко-економічних досліджень і проектно-кошторисних робіт за комплексним 

проектом "Переробка м'ясної сировини", реалізація якого в строк дозволить істотно 

понизити викиди і скидання забруднюючих речовин. 

На підприємстві реалізована система спостережень за якістю атмосферного 

повітря для цілей регулювання викидів при несприятливих, затверджені і викону-

ються плани заходів щодо зниження викидів, що передбачають: зниження заванта-

ження і тимчасову зупинку окремих агрегатів. Залежно від ступеня несприятливос-

ті метеоумов застосовуються три режими заходів щодо зниження викидів, ефекти-

вність яких складає при роботі по I режиму 15-20%, по II режиму - 20-40%, по III 

режиму - 40-60%, до повної зупинки обладнання. 

На м'ясокомбінаті розроблений і здійснюється комплекс заходів щодо раціо-

нального використання водних ресурсів і їх охорони від забруднення. Забір води 

для цілей господарсько-питного і виробничого водопостачання здійснюється з по-

верхневих водних об'єктів. 

Для поетапного зниження скидань стічних вод, розроблений план заходів 

щодо досягнення нормативів гранично допустимого скидання. Як основні заходи 

передбачені: впровадження сучасних технологій очищення стічних вод, збільшення 

частки оборотного водопостачання, будівництво локальних очисних споруд, рекон-

струкція споруд очищення господарський-побутових стічних вод, ліквідація водо-

випусків і установка засобів приладів обліку води. Зниження водоспоживання пов'-

язане з впровадженням заходів щодо раціонального використання води підприємс-

твом.  
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ВИСНОВКИ 

 

         Автоматизація виробництва на підприємстві є самостійною комплексною 

проблемою. До її рішення підштовхує втілююча страх світова конкуренція, яка як 

удав стискає підприємства, примушуючи їх приймати відповідні заходи. 

На шляху автоматизації стоять несприятливі аспекти, які необхідно врахову-

вати. Щоб приступити до автоматизації, перш за все, виконують попередню підго-

товку виробів, технології і в цілому підприємства. Ретельне опрацьовування конс-

трукції виробу, оцінка стабільності технології і надійності. Попереднє опрацьову-

вання конструкції, аналіз і вдосконалення виробу, можуть бути настільки ефектив-

ними, що дозволить використовувати  роботів або інше автоматизоване обладнан-

ня. 

Визначенню рівня автоматизації виробництва і розробці заходів по її підви-

щенню на підприємстві повинна передувати робота по паспортизації, атестації і 

раціоналізації робочих місць. Вона повинна проводитися з урахуванням відповід-

них рекомендацій і регламентуючих загальнодержавних нормативних документів і 

досвіду передових підприємств з даного питання. Паспортизації і обліку підляга-

ють місця, де робочі, зайняті: ручною, фізично важкою, малокваліфікованою пра-

цею і монотонними роботами. 

Метою паспортизації є підготовка необхідної інформації для розробки ком-

плексної програми по механізації і автоматизації ручної праці. Вона полягає у ви-

вченні зайнятості ручною працею по професіях, дослідженні шляхів і можливості її 

скорочення, в розрахунку показників витрат і очікуваного соціально-економічного 

ефекту заходів, а також у визначенні потреби на ці цілі в обладнанні, комплектую-

чих виробах, проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. 

В порядку підготовки до цієї роботи на підприємстві треба розробляти мето-

дичні рекомендації і вказівки по проведенню атестації, виготовляти необхідні бла-

нки актів атестації, карт обліку ручної праці, утворити атестаційні комісії. Всі під-

готовчі заходи повинні знаходити віддзеркалення в наказі директора підприємства 

про проведення атестації робочих місць. 
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