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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Потенційно небезпечні виробничі 
технології та їх ідентифікація» є нормативною дисципліною, що 

включається до навчальних планів як самостійна дисципліна 

професійної та практичної підготовки.  

Тематика питань та практичних завдань контрольної роботи 

відповідають змістові робочої програми дисципліни «Потенційно 

небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація», що 

розроблена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти 

України за напрямом підготовки бакалавра 6.170202 «Охорона 

праці» для студентів вищих навчальних закладів із підготовки 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань і 
вмінь щодо оцінки небезпеки потенційно небезпечних процесів та 

апаратів, забезпечення техногенної безпеки виробництв, здатності 
створювати безпечні умови праці у виробничих процесах та веденні 
основних видів будівельно-монтажних робіт. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами 

безпечних методів і технологій ведення робіт при експлуатації 
потенційно небезпечних процесів та обладнання, методики 

забезпечення безаварійної роботи потенційно небезпечних об’єктів 

і сучасних можливостей управління, контролю та безаварійного 

захисту потенційно небезпечних виробництв. 

 

1. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота з дисципліни «Потенційно небезпечні 
виробничі технології та їх ідентифікація» включає відповіді на 

теоретичні питання з основних розділів змістових модулів і 
тематики самостійної роботи та розв’язок практичних завдань.  

Вивчення дисципліни «Потенційно небезпечні виробничі 
технології та їх ідентифікація» охоплює оглядові лекції з основних 

розділів дисципліни і практичні заняття. Студент самостійно 

опрацьовує тематику самостійної роботи, яка містить питання 

курсу, що не виносяться на лекційні заняття. 

Контрольна робота оформляється на стандартному папері 
формату А-4 (210×297 мм) з одного боку, або в учнівському зошиті. 
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Поля: верхнє, праве – 10мм, нижнє – 17мм, ліве – 20мм. Робота 

може бути рукописною або друкованою.  

 

2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 

 

2.1. Завдання для теоретичноїчастини 

Варіант контрольної роботи відповідає двом останнім цифрам 

залікової книжки. 

Вихідні дані на теоретичну частину (номера питань) беруться з 
додатку А, табл. А.1. 

 

2.2.Питання теоретичної частини 

1. Поняття потенційно небезпечного об’єкта та виробництва. 

Методи забезпечення безпеки обладнання. 

2. Основні поняття та визначення стосовно безпеки об’єктів, 

процесів та обладнання. 

3. Нормативно-правові акти, стандарти, регламенти, умови щодо 

безпеки технологічних процесів, обладнання, інструменту. 

4. Технічний регламент щодо підтвердження відповідності 
безпеки машин і механізмів. 

5. Шкідливі та небезпечні чинники при експлуатації процесів, 

устаткування, машин. Вимоги до огорож та захисних пристроїв. 

6. Паспортизація та реєстрація потенційно небезпечних об’єктів. 

Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів. 

7. Технічний огляд та випробування машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки. 

8. Експертне обстеження (технічне діагностування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Облік даних про 

технічний стан устаткування. 

9. Технологічні і виробничі процеси. Параметри технологічних 

процесів. 

10. Класифікація технологічних та виробничих процесів. 

Принципи проектування та організації виробничого процесу. 

11. Оцінка умов праці на робочих місцях. 

12. Надійність технічних систем. 

13. Причини й умови виникнення аварій та аварійних ситуацій. 

14. Класифікація небезпечних речовин. Класи небезпечності 
небезпечних вантажів. 
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15. Вимоги безпеки до основних елементів конструкцій і систем 

управління обладнанням. 

16. Вимоги до засобів захисту, що входять у конструкцію 

виробничого обладнання. 

17. Вимоги до надійності виробничого обладнання. Безпека 

виробничого обладнання. 

18. Причини та види пошкоджень технологічного обладнання й 

устаткування. 

19. Технічна документація на робоче устаткування. 

20. Організація технічного обслуговування виробничого 

обладнання. 

21. Випробування обладнання на надійність. 

22. Запобіжні та захисні пристрої технологічного обладнання. 

23. Безпечність технологічного процесу. Основні вимоги до 

технологічних процесів. 

24. Небезпечні зони обладнання. Засоби і заходи захисту від 

небезпек потенційно небезпечного обладнання. 

25. Методи забезпечення безпеки обладнання, їх характеристика. 

26. Огородження та автоматичні запобіжні блокувальні пристрої. 
Їх призначення та види. 

27. Сигналізація. Види сигналізації. Сигнальні кольори та знаки. 

28. Вимоги до розташування обладнання. Зони технічного 

обслуговування та ремонту машин. 

29. Порядок навчань, перевірки знань та допуску до робіт з 
підвищеною небезпекою. 

30. Призначення наряду-допуску. Порядок видачі наряду-

допуску. 

31. Питання охорони праці в організаційно-технологічній 

документації. 
32. Порядок призначення та обов’язки відповідальної особи за 

безпечну організацію і виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

33. Професійний відбір. Його призначення та види. 

34. Підготовка та порядок виконання робіт із підвищеною 

небезпекою. 

35. Вимоги безпеки до виконання робіт на висоті. 
36. Порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям 

та засобами індивідуального захисту. 

37. Засоби індивідуального захисту при виконання робіт з  
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підвищеною небезпекою. 

38. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки. 

39. Причини аварій і несправностей посудин, що працюють під 

тиском. 

40. Класифікація посудин, що працюють під тиском.  

41. Безпечна експлуатація і ремонт посудин, що працюють під 

тиском. 

42. Реєстрація, технічне опосвідчення та дозвіл на експлуатацію 

посудин, що працюють під тиском. 

43. Арматура, контрольно-вимірювальні прилади та прилади 

безпеки посудин, що працюють під тиском. 

44. Безпека при експлуатації кріогенної техніки. 

45. Санітарно-гігієнічні вимоги до території підприємств і 
розташування будівель та споруд. 

46. Загальні вимоги до розташування обладнання. 

47. Організація виробничих територій, ділянок робіт і робочих 

місць при проведенні будівельно-монтажних робіт. 

48. Організація та оснащення робочих місць. 

49. Вимоги до планування робочих місць. 

50. Узгодженість характеристик конструкцій технологічних 

систем з антропометричними характеристиками людини та 

елементами середовища. 

51. Безпечна експлуатація оснащення та засобів будівельного 

виробництва. 

52. Основні вимоги до машин та устаткування щодо захисту 

життя або здоров’я людини. Технічний регламент. 

53. Організація вантажно-розвантажувальних робіт. 

Класифікація вантажів. 

54. Вимоги безпеки до місць проведення вантажно-

розвантажувальних робіт, території підприємства, виробничих 

будівель і споруд. 

55. Основні види небезпеки, небезпечних ситуацій та 

небезпечних випадків при вантажно-розвантажувальних робіт. 

56. Безпека при експлуатації вантажно-розвантажувальних 

машин, пристроїв та механізмів. Порядок вибраковування канатів. 

Види дефектів канатів. 
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57. Прилади і пристрої безпеки вантажно-розвантажувальних 

машин та механізмів. 

58. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах з 
різними видами вантажу. 

59. Вимоги безпеки при немеханізованих вантажно-

розвантажувальних роботах. 

60. Пуск в роботу, нагляд, випробування та обслуговування 

вантажопідйомних машин і устаткування. 

61. Безпека праці при електрозварювальних, газополум’яних та 

кам’яних роботах. 

62. Безпека праці при бетонних та земляних роботах. 

63. Безпека праці при ізоляційних, монтажних та покрівельних 

роботах. 

64. Причини виникнення аварій на виробничих об’єктах. 

Класифікація аварій. 

65. Заходи щодо забезпечення безпеки виробництва. 

66. Ідентифікація та декларація об’єктів підвищеної небезпеки. 

Порядок проведення. 

67. Порядок розробкита узгодження і затвердження планів 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. 

68. Управління ризиком аварійних ситуацій. Комплекс заходів 

щодо зменшенняймовірності виникнення аварій. Оцінка 

небезпечності підприємства. 

69. Функціональні заходи у сфері державного регулювання та 

контролю. Принципи та заходи забезпечення техногенно-

екологічної безпеки. 

70. Територіальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно-

небезпечних виробництв. 

71. Інструкції з охорони праці. Їх зміст. Порядок розробки та 

реєстрації. 
72. Методи спостереження та контролю за параметрами 

технологічних процесів. 

73. Засоби протиаварійного захисту (ПАЗ). Вимоги до засобів 

контролю та ПАЗ. 

74. Оцінка та контроль якості сировини, матеріалів та 

обладнання. Критерії оцінки якості. Шляхи підвищення якості. 
75. Удосконалення сучасного обладнання та технологічних 

процесів. Автоматизація потенційно небезпечних процесів і робіт з  
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підвищеною небезпекою. 

 

2.3. Завдання для практичної частини 

Небезпека при експлуатації потенційно небезпечних виробничих 

технологій ініціюється у аварії і нещасні випадки, що є наслідками 

як експлуатації потенційно небезпечних об’єктів, так і 
використання робіт з підвищеною небезпекою. 

Завдання складається з двох частин: ідентифікація об’єктів 

підвищеної небезпеки та організація робіт з підвищеною 

небезпекою. 

 

Завдання: 

1. Провести ідентифікацію об’єкта господарської діяльності на 

предмет віднесення його до об’єктів підвищеної небезпеки за масою 

небезпечних речовин та за відстанню до «місця турботи». 

2. Розробити організаційні заходи щодо забезпечення безпечного 

виконання робіт з підвищеною небезпекою, що проводяться на 

об’єкті (встановлення виду робіт з підвищеною небезпекою, 

оформлення наряду-допуску, забезпечення засобами 

індивідуального захисту). 

 

2.3.1. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки 

Об’єкт підвищеної небезпеки(ОПН) – об’єкт, на якому 

використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються 

або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи 

категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує 
нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, 
що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення 

надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру (Закон 

України від 18.01.2001 р. № 2245-ІІІ «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки»). 

Для отримання дозволу на експлуатацію об’єктів підвищеної 
небезпеки суб’єкт господарської діяльності, а також підприємства, 

установи, організації, що мають намір розпочати їх експлуатацію 

проводять ідентифікаціюоб’єкта підвищеної небезпеки. 

Відповідно дост. 9 Закону України «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» суб’єкт господарської діяльності ідентифікує об’єкти 

підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогової маси  
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небезпечних речовин. 

Порядок ідентифікації, форма та зміст оповіщення про її 
результати, а також нормативи порогової маси небезпечних речовин 

визначаються та встановлюються постановамиКабінету Міністрів 

України від 11.07.2002 р. № 956 із змінами, внесеними постановою 

КМУ від 11.03.2004№ 313 «Порядок ідентифікації та обліку 

об’єктів підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-6.21-02 «Порядок 

ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки» та НПАОП 

0.00-3.08-02 «Нормативи порогових мас небезпечних речовин для 

ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки». 

Вихідні дані для проведення ідентифікації об’єкта підвищеної 
небезпеки наведенні у табл. 1–3. 

Таблиця 1 

Вихідні дані для практичної частини 

Перед-

остання 

цифра 

залікової 
книжки 

Суб’єкт господарської 
діяльності 

(місце розташування) 

Джерела небезпек 

1 2 3 

1 ВАТ «Целюлозно-

паперовий комбінат» 

(Черкаська область) 

Ацетиленові установки 

Трубопровід природного газу 

Содорегенераційні котли 

Обладнання целюлозно-

паперового виробництва 

2 ЗАТ «Хімволокно» 

(Чернігівська область) 

Ємність азотної кислоти 

Ємність із сірчаною кислотою 

Паровий котел 

Хлораторна 

3 Льонокомбінат 

(Рівненська область) 

Ємність хлору 

Котельня 

Ємність їдкого натру 

Паропровід 

4 Нафтопереробний 

комбінат 

(Івано-Франківська 

область 

Резервуар із бензином 

Резервуар із дизпаливом 

Паливороздавальні колонки 

Ємність із природним газом 

5 ВАТ «Азот» 

(Миколаївська область) 

Ємність адипінової кислоти 

Ємність аміаку 

Ємність хлору 

Трубопровід природного газу 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

6 Молокозавод 

(Житомирська область) 

Ємність аміаку 

Ємність хлору 

Трубопровід природного газу 

Водогрійні котли  

7 Радіозавод 

(Львівська область) 

Котельня 

Цистерна з аміаком 

Ємність соляної кислоти 

Гальванічний цех 

8 ВАТ «Жировий 

комбінат» 

(Полтавська область) 

Ємність оцтової кислоти 

Трубопровід кисню 

Аміачно-компресорна станція 

Ємність з метанолом 

9 Завод по переробці 
хімічних відходів 

(Харківська область) 

Газокористувальне обладнання 

Станція наливу цистерн СДОР 

Дільниця виробництва водню 

Ємність їдкого натру 

0 Лакофарбовий 

комбінат  

(Дніпропетровська 

область) 

Котельня 

Трубопровід аміачний 

Склад кисневих балонів 

Ємність їдкого натру 

 

Таблиця 2 

Остання 

цифра 

залікової 
книжки 

Номер резервуару (ємність резервуару, м3
) 

1 (5) 2 (25) 3 (10) 4 (30) 5 (15) 6 (20) 

небезпечна речовина в резервуарах 

1 етанол толуол стирол 

2 ацетон бензин метанол 

3 бензол Гексан сірковуглець 

4 аміак (зріджений) ізобутанол гас 

5 гліцерин дизельне паливо літнє мазут 

6 пропанол фенол бутанол 

7 бензин хлор (зріджений) бутилацетат 

8 бензол дифеніловий ефір гексан 

9 сира нафта бензин дизельне паливо літнє 

0 Толуол бензол гас 
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Таблиця 3 

Показники 
Передостання цифра залікової книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Ступінь 

заповнен-

нярезер-

вуарівk, % 

0,90 0,85 0,79 0,82 0,90 0,88 0,86 0,77 0,84 0,80 

Відстань до 

«місця 

турботи»,м 

80 100 70 40 50 120 200 150 110 300 

 

Порядок проведення ідентифікації. 

1. Визначити категорію небезпечних речовин, що 

використовуються на об’єкті (дод. В, табл.В.1, В.2). 

2. Визначити загальну кількість небезпечних речовин, що 

використовуються на об’єкті за формулою 

М = ∑(V×ρ×k),                                     (1) 

де V – об’єм резервуара з небезпечною речовиною, м3
 (вихідні дані); 

ρ – густина небезпечної речовини, т/м3 
(дод. В, табл. В.3); 

k – ступінь заповнення резервуарів (вихідні дані). 
3. Визначити порогову масу небезпечних речовин та 

індивідуальних небезпечних речовин, що використовуються на 

об’єкті (дод. В, табл. В.1, В.2). 

4. Зробити висновок щодо віднесення об’єкта до статусу ОПН за 

масою небезпечних речовин шляхом порівняння кількості 
небезпечних речовин на об’єкті та їхньої порогової маси. 

5. Визначити порогову масу небезпечних речовин за умов 

близького розташування об’єкта до «місця турботи». 

Порогова маса небезпечних речовин з врахуванням відстаней до 

«місць турботи» визначається за формулою 

2

max
R

min
R

i
Q

ik
Q














×= ,                                 (2) 

де Qik– норматив порогової маси небезпечних речовин для 

потенційно небезпечних об’єктів, розташованих від місць великого 

скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, 

природоохоронних і життєво важливих цивільних об’єктів на 

відстані менше ніж 500 метрів для небезпечних речовин групи 1 і 2 і  
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1000 метрів для речовин групи 3; 

Qi– норматив порогової маси індивідуальних небезпечних 

речовин або категорій небезпечних речовин, або небезпечних 

речовин однієї категорії чи групи; 

Rmin– відстань від потенційно небезпечного об’єкта до місць 

великого скупчення людей, транспортних магістралей, 

промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних 

об’єктів; 

Rmax– гранична відстань, починаючи з якої проводиться 

перерахунок нормативу порогової маси (для речовин групи 1 і 2 

дорівнює 500 метрів, для речовин групи 3–1000 метрів). 

Встановити віднесення об’єкта до ОПН за відстанню. 

6. Визначити клас небезпеки об’єкта підвищеної небезпеки. 

Приклад ідентифікації об’єкта наведений у [1] (приклад 1.2, 

стор. 23). 

 

2.3.2 Організація робіт з підвищеною небезпекою 

Роботи з підвищеною небезпекою– роботи (за винятком 

аварійних ситуацій), до початку виконання яких необхідно 

здійснити ряд обов’язкових організаційних і технічних заходів, що 

забезпечують безпеку працівників при виконанні цих робіт. 

Перелік робіт з підвищеним виробничим ризиком (роботи з 
підвищеною небезпекою) затверджено наказом 

Держгірпромнагляду від 26 січня 2005 р. №15із змінами та 

доповненнями від 16.11.2007 р. № 273 «Про затвердження Типового 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» 

та встановлено постановою КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 

«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 

та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки». 

Роботи з підвищеною небезпекою в зонах постійної дії 
небезпечних виробничих факторів, виникнення яких не пов’язано з 
характером виконуваних робіт, повинні виконуватися за нарядом-

допуском. 

Види нарядів-допусків визначаються умовами та видами 

виконуваних робіт. На підставі чинних нормативних документів 

залежно від сфери господарювання керівник суб’єкта господарської 
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діяльності визначає конкретний вид наряду-допуску. 

Наряд-допуск– викладене на спеціальному бланку 

розпорядження на безпечне ведення робіт.  

Наряд визначає зміст завдання, місце, час початку і закінчення, 

необхідні заходи безпеки та осіб, відповідальних за безпеку праці. 
Допуск визначає склад бригади, організаційно-технічні заходи, 

які гарантують правильність підготовки робочого місця, достатність 

вжитих заходів безпеки, після виконання яких члени бригади мають 

право розпочати роботи. Якщо небезпеку спричиняє один фактор 

або вона пов’язана з дією одного виду устаткування, наряд-допуск 

може оформлятися з урахуванням цього виробничого фактору або 

виду устаткування та мати відповідну назву (наприклад, наряд-

допуск на проведення вогневих робіт; наряд-допуск на проведення 

робіт в електроустановках). Видача наряду-допуску вимагає 

попередньої підготовки робочого місця та проведення цільового 

інструктажу з охорони праці та пожежної і техногенної безпеки. 

Оформлення наряду-допуску може проводитись як на виконання 

робіт в одному робочому місці, так і на послідовне виконання 

однотипних робіт у кількох робочих місцях.  

Для захисту працівників від небезпечних та шкідливих 

виробничих чинників та організації безпечного проведення робіт з 
підвищеною небезпекою використовують засоби індивідуального 

захисту. 

Відповідно до Технічного регламенту засобів індивідуального 

захисту, що затверджений постановою КМУ від 27 серпня 2008 р. 

№ 761, під засобом індивідуального захисту (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. 

До засобів захисту також належать: 

- поєднання кількох видів пристосування чи спорядження, що 

призначаються для забезпечення захисту користувача від одного чи 

кількох видів потенціального (одночасного) ризику; 

- захисне пристосування чи спорядження, що призначається для 

носіння користувачем або забезпечення його захисту, яке є 

частиною або використовується разом з іншим обладнанням; 

- замінні компоненти засобів захисту, що необхідні для їх 

нормального функціонування та використовуються тільки для таких 
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засобів. 

Для встановлення порядку забезпечення засобами 

індивідуального захисту працівників, для яких їх застосування є 

обов’язковим під час трудового процесу розроблено та затверджено 

«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту» від 24 березня 2008 р. № 53, яке поширюється на 

підприємства, установи, організації незалежно від форм власності 
та видів їх діяльності. 
Порядок проведення організації безпечного виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. 

1. Враховуючи вид діяльності ОПН і джерела небезпек (табл. 1), 

а також затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою 

(додаток Д.1) визначити види робіт, що мають підвищений ризик 

небезпеки. 

До переліку робіт з підвищеною небезпекою, що проводяться на 

об’єкті, обов’язково включити будівельно-монтажні роботи, які 
проводяться під час ремонтів і реконструкції будівель та споруд 

об’єкта. 

2. Для одного з виду робіт з підвищеною небезпекою скласти 

наряд-допуск на проведення цих робіт (додаток Д.2). 

3. Для робіт визначених як роботи з підвищеною небезпекою, за 

додатками Д.3, Д.4, скласти обґрунтування щодо використання 

засобів індивідуального захисту працівниками зайнятих на даних 

видах робіт (обґрунтування подати в табличній формі, табл. 4). 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Завдання на теоретичну частину 

О
ст
ан
н
я

 ц
и
ф
р
а 
за
л

. 
к
н

. 

Питання 

передостання цифра залікової книжки 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 

1 1,11,21,31,41 2,12,22,32,42 3,13,23,33,43 4,14,24,34,44 5,15,25,35,45 

2 6,16,26,36,46 7,17,27,37,47 8,18,28,38,48 9,19,29,39,49 10,20,30,40,50 

3 2,29,35,42,69, 6,15,33,46,73, 10,37,50,54, 3,14,41,54,70 1,11,18,45,58, 

4 8,22,36,49,62, 12,16,26,53,66, 1,16,30,57,59, 4,21,34,61,71 2,12,25,38,65, 

5 3,30,37,43,70, 7,17,34,47,74, 2,11,20,38,51, 5,15,42,55,72 3,13,19,46,59, 

6 9,23,38,50,63, 13,18,27,54,67, 17,21,31,58,65 6,22,35,62,73 4,14,26,39,66, 

7 4,31,39,44,71, 8,19,35,48,75, 12,22,39,52,66 7,16,43,56,74 5,15,20,47,60, 

8 10,24,40,51,64, 14,23,28,55,68, 19,23,32,59,67 8,23,36,63,75 6,16,27,40,67, 

9 5,32,41,45,72, 9,20,36,49,53, 13,24,40,53,68 9,17,33,44,57, 7,17,21,48,61, 

0 11,25,4252,65, 7,15,29,56,58, 20,25,33,60,69 10,13,24,37,64, 8,18,28,41,68, 

1
6
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Додаток В 

Порогові маси небезпечних речовин (витяг з НПАОП 0.00-3.08-02) 

 

Таблиця В.1 

Нормативи порогових мас індивідуальних небезпечних речовин 

Найменування небезпечної речовини 

Порогова маса, т 

1 клас 2 клас 

Аміак 500 50 

Амонію нітрат 2500 350 

Амонію нітрат (добрива) 5000 1250 

Арсенатний ангідрид, арсенатна кислота та/або її солі 2 1 

Арсенітний ангідрид, арсенітна кислота та/або її солі 0,1  

Бром 100 20 

Хлор 25 10 

Нікелеві сполуки (дрібнодисперсний порошок), 

монооксид нікелю, діоксид нікелю, триоксид нікелю, 

сульфід нікелю (II), сульфід нікелю (III) 

1  

Формальдегід (концентрація більш як 

90 відсотків) 
50 5 

Водень 50 5 

Фосфористий водень (фосфін) 1 0,2 

Хлороводень (зріджений газ) 250 25 

Алкіли свинцю 50 5 

Ацетилен 50 5 

Етилену оксид 50 5 

Пропілену оксид 50 5 

Метанол 5000 500 

Кисень 2000 200 

Сірководень 50 5 

Арсеновмісний водень (арсен) 1 0,2 

Сірки діоксид 250 25 

Сірки триоксид 75 7,5 

Вугільної кислоти дихлорангідрид (фосген) 0,75 0,3 

Метилізоціанат 0,15  

4,4 - метилен - біс (2 - хлоранілін) та/або солі в 

порошкоподібному стані 
0,01  

Толуїдиндизоціонат 100 10 
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Таблиця В.2 

Нормативи пороговихмаснебезпечнихречовин за категоріями 

Категорія небезпечних речовин 
Порогова маса, т 

1 клас 2 клас 

Горючі (займисті) гази 200 50 

Горючі рідини 50 000 5000 

Горючі рідини, перегріті під тиском 200 50 

Інціюючі (первинні) вибухові речовини 50 10 

Бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові 
речовини 

200 50 

Речовини-окисники 200 50 

Високотоксичні речовини 20 5 

Токсичні речовини 200 50 

Речовини, які становлять небезпеку для довкілля 

(високотоксичні для водних організмів) 
500 200 

Речовини, які становлять небезпеку для довкілля 

(токсичні для водних організмів) та/або можуть 

здійснювати довгостроковий негативний вплив на 

водне середовище 

2000 

 

500 

 

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою 500 100 

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою 

з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи 

токсичних газів 

200 

 

50 

 

 

Таблиця В.3 

Густина деяких небезпечних речовин 

Небезпечна речовина Густина, т/м3
 

1 2 

Пропанол 0,80 

Етанол 0,79 

Ацетон 0,79 

Бензол 0,88 

Метанол 0,79 

Бензин 0,78 

Толуол 0,87 

Ксилол 0,86 

Гас 0,80 

Дибутиловий ефір 1,05 

Гексан 0,66 
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Продовження табл. В.3 

1 2 

Сірковуглець 1,26 

Ізобутан 0,57 

Гліцерин 1,26 

Фенол 1,07 

Дизельне паливо літнє 0,86 

Дизельне паливо зимове 0,83 

Бутанол 0,80 

Бутилацетат 0,74 

Мазут 0,95 

Сира нафта 0,85 

Дифеніловий ефір 0,92 

Стирол 0,91 

Диметиловий ефір 0,95 

Хлор (зріджений) 1,553 

Аміак (зріджений) 0,681 

 
Додаток Д 

Організація робіт з підвищеною небезпекою 

 

Додаток Д.1 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою 

1.Електрозварювальні, газополум’яні, наплавочні і паяльні роботи. 

Контроль за зварювальними з’єднаннями. 

2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач. 

3.Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках. 

4.Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого 

випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також 

роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів. 

5. Роботи на повітряних лініях зв’язку, які перетинають лінії 
електропередач, контактні проводи. 

6. Електропрогрів бетону та електророзморожуваннягрунтів. 

7.Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно-

дугової зварки, різання, напилювання, нанесення покрить та іншого 

електрозварювального устаткування. 

8. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних 

установках підвищеної та високої частоти. 

9. Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та 

використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження. 
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10. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими 

та вибухонебезпечними речовинами. 

11. Роботи, пов’язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних 

виробництв, цехів, дільниць, об’єктів, засобів пожежної сигналізації та 

систем автоматичного пожежогасіння. 

Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд 

особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі. 
12. Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, 

зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх 

заповнення та ремонт. 

13. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому 

паливі. 
14. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового 

господарства. 

15. Виконання газонебезпечних робіт. 

16. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних 

та газорегуляторних станцій, лінійних частин магістральних газопроводів. 

17. Монтаж і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних 

газопроводів від корозії. 
18. Роботи, пов’язані з будівництвом, обслуговуванням і ремонтом 

газопроводів, газорозподільних пунктів, які використовують природні, 
нафтові, штучні, змішані і зріджені вуглеводневі гази. 

19. Роботи по монтажу та зварюванню підземних та зовнішніх 

газопроводів, газифікації об'єктів, а також по нанесенню протикорозійного 

ізоляційного покриття. 

20. Підключення до діючого газопроводу новозмонтованих 

газопроводів. 

21. Обслуговування та ремонт газоперекачувальних агрегатів. 

22. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин. 

23. Промислово-геофізичні дослідження свердловин. 

24. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів. 

25. Роботи по видобутку та переробці нафти, газу і конденсату в 

нафтогазопереробній та хімічній промисловості. 
26. Роботи по ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння 

свердловин. 

27. Роботи, пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом 

компресорних та холодильних установок, працюючих на 

вибухонебезпечних та токсичних газах. 

28.Роботи, пов’язані з підготовкою залізничних цистерн, контейнерів, 

балонів та інших ємностей до зливу-наливу вибухонебезпечних, токсичних 

та займистих рідин. 
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29. Роботи, пов’язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом 

магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів і 
технологічних трубопроводів. 

30. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та 

комунікацій газових промислів. 

31. Роботи по виробництву, зберіганню, використанню та 

транспортуванню речовин, які відносяться до І та II класу небезпеки. 

32. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-
під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, в тому 

числі радіоактивних. 

33. Роботи по монтажу та ремонту обладнання в насосних та 

компресорних станціях на нафтогазовидобувних та нафтогазопереробних 

підприємствах. 

34. Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація, введення в 

експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного 

контролю обладнання, що містить радіонуклідні джерела. 

35. Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та 

інших прискорювальних установок. 

36. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та радіоактивними 

речовинами. 

37. Роботи по дезактивації, дезінсекції, дератизації та дезінфекції 
приміщень. 

38. Роботи з використанням інертних газів. 

39. Роботи, пов’язані з виробництвом скла та скловиробів. 

40. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик 

на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів. 

41. Нанесення лако-фарбувальних покриттів, ґрунтовок та шпакльовок 

на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, 

епоксидних тощо). 

42. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та 

вогнезахисними сумішами і речовинами. 

43. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, 

вулканізаторах, виливних та черв'ячних машинах, таблетмашинах, 

каландрах та вальцях. 

44. Підготовка до знешкодження і обезжирювання установок і деталей 

чотирьоххлористим вуглецем. 

45. Вулканізаційні роботи. 

46. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей. 

47. Роботи, пов'язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням 

та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів. 

48. Гасіння вапна. 

49. Обслуговування генераторних ацетиленових установок. 
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50. Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів та 

повітропроводів. 

51. Роботи з виробництва феросплавів, агломерату, чавуну, сталі, 
прокату, труб, вогнетривів, коксу та хімічних продуктів коксування, ртуті, 
нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, 

титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і 
ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та 

інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, 

твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного 

палива. Обслуговування устаткування по їх виробництву. 

52. Плавильні, заливочні роботи і роботи по термообробці лиття. 

53. Роботи з окислюючими речовинами. 

54. Комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу, 

зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору, 

аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному 

виробництву газів. 

55.Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, 

турбоформовочних станів та пічного зварювання труб. 

56. Роботи, пов’язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок. 

57. Гранулювання доменного шлаку. 

58. Роботи, пов’язані з вибиванням відливок, титанової губки із 
застосуванням відбійних молотків. 

59. Робота з піскоструминними апаратами. 

60. Нанесення бетону, ізоляційних і обмуровочних матеріалів методом 

набризкування і напилення. 

61. Управління, завантаження та обслуговування дробарних, 

сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних 

формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варочних, 

плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в’язальних, 

полірувальних механізмів. 

62. Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов'язальних і 
навивальних верстатів та автоматів. 

63. Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, 

економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, 

пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, 

посудин, що працюють під тиском. 

64. Підземні роботи на шахтах та рудниках. 

65. Підземна геологорозвідка. 

66. Сейсморозвідка. 

67. Геолого-маркшейдерські роботи. 

68. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню. 

69. Дегазаційні роботи. 
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70. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних 

установок, стволів, компресорних станцій. 

71. Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід. 

72. Обслуговування лампових, лампової апаратури аерогазового 

контролю і сейсмопрогнозу. 

73. Проведення розкривних робіт, виїмка і навантаження корисних 

копалин при відкритих гірничих роботах. 

74. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного 

каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби. 

75. Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів. 

76. Підземні та відкриті гірничі роботи при будівництві, реконструкції і 
ремонті метрополітенів, підземних споруд спеціального призначення. 

77. Роботи на метрополітені в службі руху, рухомого складу, колії, 
топливних споруд, сигналізації та зв’язку. 

78. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів 

гідромеханізації. 
79. Прокладка, обслуговування та ремонт пульпопроводів. 

80. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів. 

81. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд. 

82. Штучне заморожування грунтів та водопониження. 

83. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і 
землесосних установок, драг і земснарядів. 

84.Утворення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар’єрів. 

85. Забивання свай. 

86. Цементація та хімічне закріплення грунтів та фундаментів. 

87. Укладка великогабаритних труб у траншеї. 
88. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 

камерах і колекторах. 

89. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних 

комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів. 

90. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, 

магістралями і водоймищами. 

91. Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах). 

92. Водолазні роботи. 

93. Роботи по обслуговуванню барокамер. 

94. Роботи верхолазні та на висоті. 
95. Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті. 
96. Монтаж та демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою 

вертольотів. 

97. Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та 

зміцнення їх аварійних частин. 
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98. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при 

капітальному ремонті будинків та споруд. 

99. Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів 

будівель при відсутності огорож. 

100. Робота на конструкціях мостових, баштових та козлових кранів. 

101. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і 
механізмів. 

102. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під’їзних 

коліях будівельних майданчиків. 

103. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок. 

104. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і 
демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, 

підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і 
верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач. 

105. Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, 

холодильного обладнання, пресів-розширювачів, ковальсько-пресового 

устаткування. 

106. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів. 

107. Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів, 

гідропідйомників на автомобілях-самоскидах та самоскидних причепах, їх 

зняття і установка. 

108. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання. 

109. Управління тракторами і самохідним технологічним 

устаткуванням. 

110. Малярні роботи у відсіках та резервуарах морських та річкових 

суден, а також очистка та фарбування суден у доках та на причалах. 

111. Монтаж і демонтаж головних та допоміжних механізмів в 

машинному відділенні морських та річкових суден. 

112. Роботи, що безпосередньо виконуються при обслуговуванні 
залізничного транспорту, електротранспорту, рухомого складу. 

113. Обслуговування механічних та автоматичних ліній. 

114. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах. 

115. Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів. 

116. Роботи на цукрових заводах по обслуговуванню центрифуг і 
транспортерів. 

117. Проведення робіт в силосах, призначених для різної 
сільськогосподарської продукції, в вагонах-зерновозах. 

118. Роботи з обслуговування і ремонту аспіраційних та 

пневмотранспортних систем на підприємствах по зберіганню і переробці 
зерна. 

119. Роботи з розвантаження, складання і зберігання зернових та 

олійних культур, висівок, макухи і жротів насипом і в затареному вигляді. 
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120. Роботи з оксидації обезводнених мастил при виробництві оліфи і 
лаків. 

121. Роботи з обслуговування бугаїв-плідників, кнурів і жеребців. 

122. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу. 

123. Лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, які виконуються на 

територіях, забруднених (5-10 кі/км ) цезієм 134, 137. 

124. Роботи з ліквідації лісових пожеж. 

125. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, 

доріг, бродів. 

126. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому 

транспорті. 
127. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і 

середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на 

озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з 
використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у 

період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у 

важкодосяжних і необжитих районах. 

128. Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і селеві роботи: маршрутні 
снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодосяжних 

високогірних районах у період максимальної селевої та лавинної 
активності. 

129. Роботи вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими 

зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування 

протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції. 
130. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту. 

131. Пожежно-технічне обстеження об’єктів з підвищеною пожежною, 

вибуховою та радіаційною небезпекою. 

132. Робота у випробувальних пожежних лабораторіях, на пожежних 

полігонах, на смугах психологічної підготовки пожежних та в 

теплодимокамерах. 

133. Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих 

підіймачах та на автомеханічних дробинах. 

134. Виконання робіт на пожежах по знеструмленню електричних 

мереж, перекриттю заслінок на нафтогазопроводах, в резервуарних парках 

автобаз. 
135. Гасіння пожеж в трюмах морських та річкових суден. 

136. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів 

охоронної сигналізації. 
137. Скелелазні роботи. 
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Додаток Д.2 

Складається в двохекземплярах, 

Виправлення не допускаються 

 

НАРЯД-ДОПУСК №___ 

на виконанняробіт з підвищеноюнебезпекою 

 

1.  

НАРЯД 

1.1. Виконавцю робіт______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я, по-батькові, назва підрозділу, організації) 

 

ібригаді в складі ____ люд.доручаєтьсявиконатинаступніроботи 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(зміст, характеристика, місцепроведення й обсягробіт) 

 

1.2. При підготовці і виконанніробітзабезпечитинаступні заходи 

щодоохоронипраціі пожежної та техногенної безпеки 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1.3. Початироботи в _______ год. ______ хв " " ___________ р. 

 

1.4. Закінчитироботи в _____ год. ______ хв " " ___________ р. 

 

1.5. Нарядвидаввідповідальнийкерівникробіт_______________________ 

________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я, по-батькові, підпис) 

 

1.6. Зумовамироботиознайомлені: 
 

Відповідальнийвиконавецьробіт ___________________________________ 

________________________________________________________________ 
(підпис, прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

Допускаючий 

_______________________________________________________ 
(підпис. прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

«____» ________________ _______р. 
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2. 

ДОПУСК 

 

2.1. Інструктаж з охоронипраціі пожежної та техногенної безпекив 

обсязіінструкцій 

________________________________________________________________ 
(вказатиінструкції, за якими проведений інструктаж) 

 

Проведений у бригаді в складі _________ чол., у тому числі: 
 

П.І.Б.____________________________________ 

Професія_______________________________ 

Розряд__________________________________ 

Підпис особи, що одержала інструктаж _________________________ 

Підпис особи, щопроводила інструктаж ________________________ 

 

П.І.Б. ____________________________________ 

Професія, _______________________________ 

Розряд__________________________________ 

Підпис особи, що одержала інструктаж _________________________ 

Підпис особи, щопроводила інструктаж ________________________ 

 

2.2. Заходи, щозабезпечуютьбезпекуробіт, виконані. 
Відповідальнийвиконавецьробіт і весь склад бригади з 
особливостямироботиознайомлені. Об’єктпідготовлений для веденняробіт. 

 

Допускаючий до роботи________________ «___» ___________ ____р. 
(підпис) 

 

2.3. Зумовамироботиознайомлений і наряд-допуск одержав 

 

Відповідальнийвиконавецьробіт _____________ «___»___________ ___ р 
(підпис) 

 

2.4. Підготовкуробочогомісцяперевірив. Дозволяю приступити до 

виконанняробіт. 

 

Відповідальнийкерівникробіт______________ «____» ___________ ___р. 
(підпис) 
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Додаток Д.3 

 

Види робіт де використовуються певні види засобів 

індивідуального захисту (скорочено) 

1. Засоби захисту голови. 

Захисні каски, шоломи: 

- будівельні роботи, роботи з реконструкції або знесення будівель, 

роботи над, під або поблизу риштовання та на підвісних робочих місцях, 

роботи з переміщення вантажів, складання конструкцій та встановленню 

устатковання; 

- роботи на металоконструкціях будівель, трубопроводах великого 

діаметра, котельних, електростанціях та у великих ємностях; 

- роботи в ямах, траншеях, шурфах, колодязях; 

- земельні та гірничі роботи; 

- роботи поблизу ліфтів, підйомних механізмів, кранів і конвеєрів; 

- роботи біля промислових печей, ємностей, машин і механізмів, 

бункерів, трубопроводів; 

- окремі інші види робіт, де є можливість ураження голови. 

2. Захисне взуття. 

Спецвзуття без проколозахисної прокладки: 

- роботи на мостах, будівельних конструкціях і гідротехнічних 

спорудах, щоглах, вежах, металургійних заводах та прокатних станах 

трубопроводах великого діаметру, котельних, електростанціях та у 

великих ємностях; 

- роботи під час будівництва печей, встановлення систем підігріву та 

вентиляції, складання металоконструкцій; 

- роботи під напругою; 

- роботи ремонтно-відбудовчі та з технічного обслуговування; 

- роботи, пов’язані з видобуванням, зберіганням, транспортуванням, 

переробкою нафти та відпуском нафтопродуктів; 

- роботи з виробництва скла, виробів і тари з скла; 

- роботи, пов’язані з транспортуванням замороженого м’яса, 

консервуванням продуктів; 

- роботи з небезпечними речовинами. 

Спецвзуття з проколозахисною прокладкою: 

- підготовчі будівельні роботи та закладення фундаментів, шляхові 
роботи; 

- демонтаж каркасних конструкцій; 

- роботи з бетоноукладання та з залізобетонними блоковими 

конструкціями, включаючи їх монтаж і зачистку; 

- роботи на складських майданчиках і складах; 

3. Захист обличчя та очей. 
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Захисні окуляри, лицеві щитки чи екрани: 

- зварювальні, дробильні чи просіювальні роботи; 

- роботи з карбування та рубання; 

- роботи з гайковертами, іншим механізованим інструментом для 

скріплення; 

- видалення та подрібнення уламків; 

- роботи з абразивним інструментом (різання, заточення, обдирання, 

шліфовка); 

- роботи з кислотами та їдкими розчинами, з речовинами, що 

запобігають корозії, дезінфекція; 

- роботи з аерозолями; 

- роботи, пов’язані з тепловипромінюванням, інтенсивним світлом; 

4. Захист органів дихання (засоби захисту органів дихання). 

Фільтрувальні й ізолювальні засоби захисту (протигази, респіратори 

тощо): 

- роботи в ємностях, обмежених приміщеннях і промислових печах, 

при можливій наявності газу або нестачі кисню; 

- роботи на заводах-холодильниках та з обслуговування холодильного 

устаткування, де можливий витік холодоагентів; 

- роботи пов’язані з розпилюванням фарб та лаків; 

- роботи з приймання та обліку нафтопродуктів; 

- роботи, пов’язані з здрібненням сировини чи застосуванням готових 

пиловидних матеріалів, утворенням конденсованих аерозолів при плавці 
металів; 

- роботи, пов’язані з виробництвом і транспортуванням будівельних 

сумішей; 

- роботи, пов’язані з електричним газовим зварюванням та різанням 

металів; 

- роботи з кислотами, електролітами та їдкими розчинниками; 

- роботи, пов’язані з виробництвом та використанням фтор-

хлорорганічних отруйних хімікатів.  

5. Захист органів слуху. 

Навушники, вкладиші для вух, шумозахисні шоломи: 

- роботи з пневматичним інструментом, перфораторами; 

- роботи з експлуатації та обслуговування насосного устатковання; 

- роботи у деревообробній і текстильній промисловості.  
6. Захист тіла та рук. 

Захисний одяг (костюми, халати, фартухи, пояси, наплічники, 

наколінники, налокітники, нарукавники, напульсники, рукавиці, 
рукавички): 

- роботи антикорозійні, з кислотами, їдкими та дезінфекційними 

розчинами; 
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- роботи з нафтою та нафтопродуктами; 

- роботи під електричною напругою; 

- роботи поблизу джерел тепла, де відчувається спека; 

- роботи з виготовлення скла; 

- роботи з віброінструментом; 

Вогнестійкий захисний одяг: 

- роботи у вибухо- та пожежонебезпечних зонах; 

- роботи зі зварювання в просторово обмежених місцях. 

Рукавиці та рукавички: 

- зварювальні роботи: 

- робота з кислотами та їдкими розчинами. 

Світловідбиваючий (світлоповертаючий) одяг: 
- там, де треба чітко бачити працівників (у небезпечних робочих зонах, 

де рухається транспорт, підйомні механізми тощо).  

7. Захисні підвісні системи (засоби захисту від падіння з висоти): 

- роботи на риштованнях; 

- монтажні роботи; 

- роботи на високих стелажах складів по укладенню та зніманню 

устатковання; 

- роботи в колодязях, шахтах, каналізаційних системах.  

 

Додаток Д.4 

Орієнтовний перелік засобів індивідуального захисту 

1. Для захисту голови: 

- захисні каски та шоломи; 

- захист поверхні голови (капелюхи, кепі, сітки для волосся - з 
козирком і без); 

- захисні головні убори (капелюхи, кепі, кепки з захистом і без). 
2. Для захисту органів слуху: 

- вкладиші для вух та аналогічні засоби; 

- звукозахисні шоломи; 

- протишумові навушники, які можуть кріпитися до шоломів; 

- протишумові захисні пристрої з електронним приймачем; 

- протишумові захисні пристрої з телефонним зв’язком. 

3. Для захисту очей і обличчя: 

- окуляри; 

- захисні окуляри; 

- екрани для обличчя; 

- маски та щитки для дугового зварювання. 

4. Для захисту органів дихання – протипилові, протигазові та 

протиаерозольні фільтрувальні пристрої, в тому числі і для захисту від 

радіоактивного пилу: 
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- ізолювальні пристрої з подаванням повітря; 

- фільтрувальні пристрої; 
- засоби захисту органів дихання зі знімною маскою зварника; 

- автономні дихальні апарати. 

5. Для захисту рук, плечей та передпліч: 

- наплічники; 

- налокітники; 

- нарукавники; 

- назап’ясники для важкої праці; 
рукавички, які захищають від: 

- механічних ушкоджень; 

- хімікатів; 

- для електриків і від спеки; 

- напалечники; 

- захисні рукавиці; 
- безпальчикові рукавички. 

6. Для захисту ніг та стегон: 

- туфлі, черевики до гомілок або литок, чоботи; 

- взуття, яке швидко можна розстебнути чи розв’язати; 

- взуття з додатковим захистом пальців від удару; 

- взуття з жаростійкою підошвою; 

- жаростійкі туфлі, черевики та чоботи; 

- туфлі, черевики та чоботи, які зберігають тепло; 

- вібростійке взуття, черевики та чоботи; 

- антистатичне взуття, черевики та чоботи; 

- електроізолююче взуття, черевики та чоботи; 

- захисні черевики для роботи з ланцюговими пилками; 

- черевики на дерев’яній підошві; 
- змінні підошви (тепло-, потостійки або проколостійки); 

- знімні шипи (для криги, снігу та слизької підлоги); 

- наколінники; 

- гетри. 

7. Для захисту шкіри: 

- захисні креми та мазі. 
8. Для захисту тулуба і живота: 

- захисні пальта, жакети та фартухи, халати, які забезпечують захист 

від механічних пошкоджень (порізів, проколів, розплавлення); 

- накидки для утеплення; 

- рятувальні жилети; 

- фартухи для захисту від рентгенівського випромінювання; 

- пояси. 

9. Для захисту всього тіла: 
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- оснащення, призначене для попередження падіння; 

- утримувальне та страхувальне обладнання (повне оснащення з усім 

приладдям); 

- гальмівні пристрої, які гасять кінетичну енергію (повне оснащення з 
усім приладдям); 

- страхувальні засоби (запобіжні пояси); 

- захисний одяг (спецодяг); 
- захисний одяг від механічних пошкоджень (проколювання, різання); 

- захисний одяг від хімічних пошкоджень; 

- захисний одяг від розплавлених бризок металу та інфрачервоного 

випромінювання; 

- теплозахисний одяг; 
- утеплений одяг; 
- пилонепроникний одяг; 

- газонепроникний одяг; 
- сигнальний одяг флуоресціюючий, світловідбиваючий 

(світлоповертаючий) одяг та доповнення до нього (пов’язки, рукавиці 
тощо); 

- захисні покривки з поліхлорвінілового пластикату, які вдягаються 

поверх основного одягу для додаткового захисту від контактного 

забруднення радіоактивними, токсичними речовинами та розчинами 

кислот та лугів. 
 

Додаток Е 

Оцінювання знань студентів заочної форми навчання 
 

Поточний контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів 

заочної форми навчання здійснюється на основі виконаних кожним 

студентом контрольної роботи, її захисту та виконання завдань під час 

аудиторних занять.Захист контрольної роботи відбувається під час 

екзаменаційної сесії у формі співбесіди з викладачем.  
 

Шкала оцінювання контрольної роботи 

Підготовка контрольної роботи (розділи) 
Захист Усього 

теоретичний практичний оформлення 

0-15 0-20 0-5 0-10 0-50 
 

Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 

(підсумковий контроль) 

Контрольна 

робота 

Аудиторна 

робота 
Екзамен Усього 

0-50 0-10 0-40 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


