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Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про охорону праці», 
наказу Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 року 
№ 1804 «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці», з метою забезпечення працівників Національного університету 
біоресурсів і природокористування України (далі -  університет), що задіяні на 
роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах 
пов'язаних у несприятливих умовах спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту (далі -  313)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про забезпечення працівників НУБІП України 
засобами індивідуального захисту (додається).

2. Проректору з навчально-науково-виробничих питань і 
адміністративно-господарської діяльності, проректору з науково-педагогічної 
роботи, міжнародної діяльності та розвитку і головному бухгалтеру 
організувати закупівлю та облік видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту.

3. Керівникам структурних підрозділів:
3.1. Забезпечити безплатну видачу працівникам певних професій і посад, 

а також під час виконання робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці 
та робіт, що пов'язані із забрудненням, спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту з урахуванням специфіки 
виробництва і технологічних процесів, характеру і умов праці, у відповідності 
до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, норм безплатної видачі 
працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту.

3.2. При видачі та поверненні працівниками 313 здійснювати відповідні 
записи до особистих карток.
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С.М. Ніколаєнко

№

Положення
про забезпечення працівників Національного університету біоресурсів і 

природокористування України засобами індивідуального захисту.

1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці», Мінімальних 
вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці, затверджених Наказом Міністерства 
соціальної політики України 29 листопада 2018 року №1804, статті 163 Кодексу 
законів про працю України на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами 
праці, а також роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються 
в несприятливих температурних умовах, робітникам і службовцям (далі - 
працівникам) видаються безплатно, відповідно до норм, спеціальний одяг, 
спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі -  313).

1.2. Це Положення встановлює порядок забезпечення працівників 
Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі - 
Університет) необхідним для трудового процесу 313, а також порядок їх 
утримання і зберігання.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
313 - 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;
працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує 
обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом); 
черговий засіб індивідуального захисту (черговий 313) - спеціальний одяг, 
спеціальне взуття чи інший 313 колективного (безособового) користування, як- 
от рукавиці чи калоші діелектричні при електроустановках, кожух або плащ 
непромокальний на зовнішніх постах, що закріплений за певними робочими

1



місцями чи видається працівникам тільки на час виконання тих робіт, для яких 
вони передбачені, та передається однією зміною іншій.

1.4. 313 видаються працівникам тих професій та посад, що передбачені, для
відповідних виробництв, дільниць та видів робіт Типовими галузевими нормами 
безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту.

313 видаються працівникам згідно зі встановленими нормами і строками 
носіння.

313 використовують виключно за призначенням згідно з інструкціями з 
експлуатації, які мають бути зрозумілими для працівників.

313 мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту щодо безпеки та стандартам стосовно конструкцій і 
виготовлення.

1.5. В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва, 
керівництво Університету (далі - Керівництво) може за погодженням із комісією 
з питань охорони праці (створеній при первинній профспілковій організації 
Університету) замінювати:

комбінезон бавовняний - костюмом бавовняним і навпаки, костюм 
бавовняний -  напівкомбінезоном бавовняним з сорочкою (блузою і або 
сарафаном з блузою і навпаки; костюм з сукна - костюмом бавовняним з 
вогнезахисним або кислотозахисним просоченням; костюм брезентовий - 
костюмом бавовняним з вогнезахисним або водовідштовхуючим просоченням, 
черевики (напівчоботи) шкіряні - чоботами гумовими і навпаки; черевики 
(напівчоботи) шкіряні - чоботами кирзовими і навпаки, валянки - чоботами 
кирзовими.

Заміна одних видів 313 на інші не повинна погіршувати їх захисні 
властивості.

1.6 У випадках, коли такі засоби індивідуального захисту, як запобіжний 
пояс, діелектричні калоші і рукавиці, діелектричний гумовий килимок, захисні 
окуляри і щитки, респіратор, протигаз, захисний шолом, підшоломник каска, 
шумозахисні шоломи, світлофільтри та інші 313, не вказані в Типових галузевих 
нормах, але передбачені нормативними актами про охорону праці, вони повинні 
бути видані працівникам залежно від характеру і умов робіт, що виконуються, на 
строк носіння - до зношення.
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2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ, ПРИДБАННЯ ї 
ЗБЕРІГАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА 

ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.
2.1. Визначення потреби в 313 в Університеті здійснюється з 

урахуванням чисельності працівників за професіями та посадами, 
передбаченими у «Мінімальних вимогах безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 29 
листопада 2018 року № 1804 та іншими нормативними актами з охорони праці.

При визначенні потреби в 313 Керівництво повинно передбачити 
спеціальний одяг і спеціальне взуття окремо для чоловіків і жінок, вказуючи 
найменування 313, ГОСТи, ОСТи, ДСТУ, ГСТУ, технічні умови, моделі, 
призначення за захисними властивостями, розмір і зріст, а для касок і запобіжних 
поясів - типорозміри.

2.2. Придбання 313 здійснюється Керівництвом у суб'єктів 
господарювання, які виробляють та або реалізують продукцію відповідно до 
чинного законодавства, за умови, що 313, які закуповуються, відповідають 
суттєвим вимогам безпеки та охорони здоров'я, мають позитивний висновок 
органів з оцінки відповідності, сертифікат відповідності чи декларацію 
відповідності та задовольняють вимоги Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту.

2.3. Керівництво забезпечує приймання і перевірку 313, що надходять до 
Університету, на їх відповідність вимогам ГОСТів, ОСТів, ГСТУ, ДСТУ та 
технічним умовам, для чого створюється комісія з представників керівництва та 
комісії з охорони праці (створеній при первинній профспілковій організації 
Університету).

У випадку невідповідності 313 вимогам нормативно-технічної документації, 
Керівництво у встановленому порядку, подає рекламації постачальникам.

2.4. 313, що надходять на склади, повинні зберігатися у приміщеннях з 
температурою не нижче +10 С° та не вище +30 С° при відносній вологості 
повітря 50-70%.

Спеціальний одяг з прогумованих тканин та гумове взуття повинні 
зберігатися в затемнених приміщеннях при температурі від +5 С° до + 20 С° з 
відносною вологістю повітря 50-70%.

Запобіжні пояси повинні зберігатися у підвішеному стані або бути 
розкладені на стелажах у один ряд.

Відстань від підлоги до нижньої частини полиці, стелажу повинна бути не 
меншою 0,2 м; від внутрішніх стін складу і від опалювальних приладів до 
виробів - не меншою 1 м; між стелажами - не меншою 0,7 м.
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Засоби індивідуального захисту при зберіганні повинні бути захищені від 
прямого попадання сонячних променів.

Забороняється зберігання засобів індивідуального захисту у приміщенні 
разом з кислотами, лугами, розчинниками, бензином, маслами та іншими 
матеріалами, що можуть бути джерелом шкідливих речовин. Щодо зберігання 
313 повинні виконуватися рекомендації підприємства-виробника.

2.5. Взяті на зберігання теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття, що 
були в ужитку, повинні бути піддані дезінфекції, ретельно очищені від 
забруднень і пилу, висушені і відремонтовані. Під час зберігання вони 
підлягають періодичному оглядові.

2.6. Видані працівникам 313, у тому числі спеціальний одяг працівників, 
які зайняті на роботах із шкідливими для здоров'я речовинами (свинцем, його 
сплавами і сполуками, ртуттю, етилованим бензином, радіоактивними 
речовинами тощо), необхідно зберігати в спеціально обладнаних приміщеннях, 
що відповідають ДБН В.2.2-28-2010 «Будинки адміністративного та побутового 
призначення» та вимогам нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці.

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО 
ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

3.1. 313, що видаються працівникам, повинні відповідати характеру й 
умовам їх застосування і забезпечувати безпеку праці.

3.2. 313, що видаються працівникам, вважаються власністю Університету, 
обліковуються як інвентар і підлягають обов'язковому поверненню 
працівниками при:

- звільненні з Університету;
- переведенні в Університеті на іншу роботу або інше робоче місце;
- зміні виду робіт;
- введенні нових технологій;
- введенні нових або заміни наявних знарядь праці та в інших випадках, коли 

використання виданих 313 не є необхідним.
- закінчення строків їх використання замість одержуваних нових 313.
Керівництво може видавати працівникам два комплекти 313 на два строки

використання (носіння) залежно від умов праці та можливості обслуговування 
313.

3.3. Керівництво зобов'язане організувати заміну або ремонт 313, що 
стали непридатними до закінчення встановленого строку носіння з незалежних 
від працівника причин.
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3.4. Керівництво компенсує працівнику витрати на придбання 313 і, якщо 
встановлений нормами строк видачі цих засобів порушений і працівник був 
вимушений придбати їх за власні кошти. У разі відсутності документів, що 
підтверджують ціну, компенсація витрат здійснюється за діючими роздрібними 
цінами на цю продукцію. Вартість 313 уточняється відділом постачання та 
моніторингу цін Університету.

3.5. У випадку пропажі 313 у встановлених місцях їх зберігання або 
псування 313 з незалежних від працівника причин Керівництво зобов'язане 
видати йому інший придатний для використання спеціальний одяг, спеціальне 
взуття та інші засоби індивідуального захисту.

3.6. Засоби індивідуального захисту, що були в користуванні, можуть 
бути видані іншим працівникам тільки після прання, хімчистки, дезінфекції та 
ремонту. Строк носіння таких 313 залежно від ступеня їх зношеності 
встановлюється Керівництвом за погодженням з комісію з охорони праці 
(створеній при первинній профспілковій організації Університету).

3.7. Черговий 313 колективного користування повинні утримуватися в 
коморі дільниці і видаватись працівникам тільки на час виконання тих робіт, для 
яких вони передбачені, або можуть бути закріплені за певними робочими 
місцями (наприклад, кожухи на зовнішніх постах, рукавиці діелектричні і при 
електроустановках тощо) і передаватись однією зміною іншій. В таких випадках 
313 видаються під відповідальність посадових осіб. Строки носіння чергових 313 
у кожному конкретному випадку залежно від характеру роботи і умов праці 
працівників встановлюються Керівництвом за погодженням з комісію з охорони 
праці (створеній при первинній профспілковій організації Університету). При 
цьому строки носіння чергових 313 не повинні бути коротшими у порівнянні зі 
строками носіння таких же видів, що видаються в індивідуальне користування 
згідно з Типовими галузевими нормами.

3.8. Передбачені Типовими галузевими нормами теплий спеціальний 
одяг і спеціальне взуття (костюми бавовняні на утепленій прокладці, штани 
бавовняні на утепленій прокладці, куртки для захисту від понижених 
температур, кожухи, кожушки, валянки, шапки-вушанки тощо) видаються 
працівникам з настанням холодної пори року. Порядок їх зберігання з настанням 
теплої пори року визначається Керівництвом. Час користування теплим 
спеціальним одягом і спеціальним взуттям встановлюється Керівництвом 
спільно з комісію з охорони праці (створеній при первинній профспілковій 
організації Університету) з урахуванням місцевих виробничих і кліматичних; 
умов.
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3.9. У випадку здавання на зберігання теплого спеціального одягу і 
спеціального взуття після закінчення їх використання, щоб запобігти 
знеособленню, одержання даного одягу і взуття повинно здійснюватись за 
поіменним списком. Після зберігання теплий спеціальний одяг і спеціальне 
взуття повинні бути повернені тим працівникам, від яких вони були прийняті на 
зберігання.

3.10. Працівникам, які тимчасово виконують роботи за професіями і 
посадами, для яких діючими Типовими галузевими нормами передбачено 
спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, на 
час виконання цієї роботи 313 видаються згідно з чинними Типовими галузевими 
нормами у встановленому для всіх робітників і службовців порядку.

3.11. Працівники, які суміщають професії або постійно виконують 
суміщувані роботи, в тому числі і в комплексних бригадах, крім засобів 
індивідуального захисту, що видаються їм за основною професією, повинні бути 
залежно від виконуваних робіт додатково видані й інші види 313, передбачені 
діючими нормами для суміщувальної професії, з тими ж строками носіння.

3.12. Видача працівникам і повернення ними 313 повинні обліковуватись 
в особистій картці встановленої форми (додаток 1 до цього Положення).

Строки використання 313 за календарними днями обчислюються з дня їх 
фактичної видачі за Нормами безоплатної видачі 3 13 та не мають перевищувати 
їх строків придатності.

3.13. Керівництво зобов'язане організувати належний облік і контроль за 
видачею у встановлені строки працівникам 313. Засоби індивідуального захисту, 
що видаються, повинні відповідати своєму призначенню за захисними 
властивостями, а також розмірові і зросту працівників.

4. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ 
СПЕЦІАЛЬНИМ ВЗУТТЯМ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

4.1. Під час виконання роботи працівники зобов'язані користуватись 
виданим їм 313. Керівництво не повинно допускати до роботи працівників без 
встановлених нормами засобів індивідуального захисту, а також в несправному, 
не відремонтованому, забрудненому спеціальному одязі і спеціальному взутті та 
інших засобах індивідуального захисту.

4.2. Працівники зобов'язані використовувати за призначенням і 
бережливо ставитись до виданих в користування 313.
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4.3. Строки носіння 313 є календарними і обчислюються з дня їх 
фактичної видачі працівникам.

4.4. 313, повернені працівниками до закінчення строків носіння, але ще 
придатні для використання, повинні бути відремонтовані та використані за 
призначенням, а непридатні для носіння - списані. Порядок списання і 
використання 313 визначає Керівництво.

4.5. Керівництво при видачі працівникам таких засобів індивідуального 
захисту, як респіратори, протигази, саморятівники, запобіжні пояси, 
електрозахисті засоби, каски повинно проводити навчання і перевірку знань 
працівників щодо правил користування і найпростіших способів перевірки 
придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.

4.6. Керівництво повинно забезпечити регулярне, відповідно до 
встановлених строків, випробування і перевірку придатності засобів 
індивідуального захисту (респіраторів, протигазів, саморятівників, запобіжних 
поясів, електрозахисних засобів, касок), а також своєчасну заміну фільтрів, 
скляних деталей та інших частин, захисні властивості яких погіршились. Після 
перевірки на 313 повинна бути зроблена відмітка (клеймо, штамп) про термін 
наступного випробування.

4.7. Перелік небезпек, за яких використовуються додаткові 313 вказаний 
в Додаток 2 до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (пункт 1 
розділу III).

5. ДОГЛЯД ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ, СПЕЦІАЛЬНИМ 
ВЗУТЯМ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

5.1. Керівництво організовує належний догляд за засобами індивідуального 
захисту, своєчасне здійснення хімчистки, прання, знепилення, дегазації, 
дезактивації, знешкодження і ремонту спецодягу, а також ремонт, дегазацію, 
дезактивацію, знешкодження спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту.

Хімчистці підлягає весь утеплений спецодяг, а також спецодяг з брезенту і 
вовняних тканин, що оброблені захисними просоченнями. У випадку коли 
Керівництво не організувало своєчасну хімчистку або прання одягу, воно 
зобов'язане оплатити працівникові фактичні витрати на прання і хімчистку при 
наданні документа, що підтверджує вартість вказаних послуг.

7



5.2. У випадках коли існує необхідність за умовами виробництва в 
Університеті повинні влаштовуватись сушарні для спеціального одягу і 
спеціального взуття, камери для знепилення спеціального одягу і установки для 
дегазації, дезактивації і знешкодження спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту.

5.3. У випадках забруднення спеціального одягу або необхідності його 
ремонту раніше встановленого строку хімчистка, прання та ремонт повинні 
проводитись достроково. За необхідності повинен здійснюватись також 
достроковий ремонт спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту.

5.4. При хімчистці, пранні, дегазації, дезактивації і знезараженні 
спеціального одягу повинно бути забезпечено збереження його захисних 
властивостей. Видача працівникам спеціального одягу після хімчистки, прання, 
дегазації, дезактивації, знезараження і знепилення в непридатному стані або з 
втратою захисних властивостей не дозволяється.

5.5. У разі інфекційного захворювання працівника спеціальний одяг, 
спеціальне взуття й інші 313, якими він користувався, та приміщення, в якому 
вони зберігались, підлягають дезінфекції.

5.6. Спеціальне взуття підлягає регулярному чищенню і змащуванню, 
для чого працівникам повинні бути забезпечені відповідні умови.

6. ІНШІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОРЯДКОМ ЗБЕРІГАННЯ, 
ВИДАЧІ І КОРИСТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ, 
СПЕЦІАЛЬНИМ ВЗУТТЯМ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

6.1. Трудові спори з питань видачі і користування ЗїЗ розглядються 
комісією з трудових спорів.

6.2. Питання матеріальної відповідальності працівників за збитки, 
завдані Університету у зв'язку з втратою, псуванням 313 регулюються чинним 
законодавством.

6.3. Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників 313 і за 
виконання даного Положення покладається на Керівництво.
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6.4. Громадський контроль за виконанням Керівництвом данного 
Положення покладається на комісію з охорони праці (створеній при первинній 
профспілковій організації Університету).

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з навчально -  науково -  
виробничих питань і адміністративне

Проректор з науково-педагогічної ро) 
міжнародної діяльності та розвитку

Головний інженер

господарської діяльності В.В. Іщенко

В.А Ткачук

О.П. Самсонюк

Головний бухгалтер Т.П Кондрицька

Голова профкому Р.О. Тарасенко

Т.в.о начальника відділу охорони праці В.В. Клевако
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Додаток 1 до Положення про 
забезпечення працівників НУБіП 
України 313 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Ректора НУБіП України 
С.М. Ніколаєнко 

№

ОСОБИСТА КАРТКА
обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту

(назва підрозділу)

Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗїЗ N

Прізвище Стать
Ім'я Зріст
По батькові Розмір
Табельний N одягу
Цех, дільниця взуття
Професія головного убору
Дата прийняття на 
роботу

рукавичок

Передбачено Нормами безоплатної видачі 3!3 (за результатами оцінки)
Найменування 
спецодягу, 
спецвзуття та 
інших 313

Пункт Норм безоплатної 
видачі 313 (порядковий 
номер оцінки 313, 
проведеної відповідно до 
пункту 6 Мінімальних 
вимог)

Одиниця
виміру

Кількість Строк
носіння
(місяців)

Начальник структурного підрозділу 

Інженер з охорони праці__________
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Головний бухгалтер (бухгалтер)

Видача і повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313
Найменування 
спецодягу, 
спецвзуття та 
інших 313 К

од
(н

ом
ен

кл
ат

ур
ни

й) Видано Повернуто

да
та

кі
ль

кі
ст

ь

%
 п

ри
да

тн
ос

ті

ро
зп

ис
ка

 в
 

од
ер

ж
ан

ні

да
та

кі
ль

кі
ст

ь

%
 п

ри
да

тн
ос

ті

ро
зп

ис
ка

 п
ро

 
по

ве
рн

ен
ня

ро
зп

ис
ка

 
ко

м
ір

ни
ка

 п
ро

 
од

ер
ж

ан
ня

Додаток 2 до Мінімальних вимог 
безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому 
місці (пункт 1 розділу III)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕК, 
за яких використовуються додаткові 313

Небезпеки, спричинені фізичними факторами

Небезпеки, спричинені механічними ураженнями (удари, падіння, ковзання, 
порізи, проколи, розриви, здавлювання, стиснення, стирання шкіри, падіння з 
висоти).

Небезпеки, спричинені термічними ураженнями (опіки, перегрівання від 
теплового випромінювання, дія відкритого вогню, переохолодження).

Небезпеки для організму від підвищених рівнів загальної та/або місцевої 
вібрації, шуму, інфразвуку, ультразвуку, підвищеної та/або зниженої вологості 
та/або рухомості повітря робочої зони, підвищеного значення електричної 
напруги та/або статичної електрики, недостатньої освітленості робочої зони, 
підвищеного рівня іонізуючої та/або неіонізуючої радіації випромінювань 
електромагнітного та/або магнітного полів у робочій зоні.
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Небезпеки, спричинені хімічними факторами

Небезпеки уражень дихальних шляхів від підвищеної запиленості та/або 
загазованості повітря робочої зони шкідливими речовинами (твердими, 
рідинними, аерозольними, токсичними, подразнюючими, сенсибілізуючими, 
канцерогенними, мутагенними).

Небезпеки, спричинені біологічними факторами

Небезпеки уражень організму шкідливими бактеріями і вірусами, цвіллю, 
грибами тощо та продуктами їх життєдіяльності.

Небезпеки, спричинені психофізіологічними факторами

Небезпеки для організму від статичних та/або динамічних фізичних 
перевантажень, нервово-психічних перевантажень (розумових, зорових, 
емоційних, монотонності праці).

Додаток 3 до Мінімальних вимог 
безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому 
місці (пункт 1 розділу III)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ,
які вимагають застосування відповідних засобів індивідуального захисту

1. Захист голови (черепа)

Захисні каски, шоломи:

будівельні роботи, роботи з реконструкції або знесення будівель, роботи поблизу 
риштовання та на підвісних робочих місцях, монтаж і демонтаж опалубки, 
роботи з переміщення вантажів, складання конструкцій та встановлення 
устаткування;

роботи на металоконструкціях мостів, будівель та гідротехнічних споруд; роботи 
на щоглах, вежах, у доменних печах, на металургійних заводах і прокатних 
станах, трубопроводах великого діаметру, у котельнях, на електростанціях та у 
великих ємностях;

роботи в ямах, траншеях, шурфах, колодязях, шахтах, тунелях;
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земельні та гірничі роботи;

підземні гірничі роботи, роботи в кар'єрах, відкриті видобувні роботи, 
збагачення вугілля;

роботи з гайковертами, іншим механізованим інструментом для скріплення; 

вибухові роботи;

роботи поблизу ліфтів, підйомних механізмів, кранів і конвеєрів;

роботи біля доменних і конверторних печей; на металургійних комбінатах, 
прокатних станах; сталеливарні роботи, металообробка, ковальські роботи, 
гаряче штампування та відливка;

роботи біля промислових печей, ємностей, машин і механізмів, бункерів, 
трубопроводів, на силосних баштах;

роботи у суднобудуванні, під час ремонту суден;

роботи в авіабудуванні, під час ремонту літаків;

маневрові роботи на залізниці;

роботи на бійні;

окремі інші види робіт, де є можливість ураження голови.

2. Захист ніг

Захисне (спеціальне) взуття без проколозахисної прокладки:

роботи на мостах, будівельних конструкціях і гідротехнічних спорудах, щоглах, 
вежах, металургійних заводах та прокатних станах, трубопроводах великого 
діаметру, у котельнях, на електростанціях та у великих ємностях;

роботи під час будівництва печей, встановлення систем підігріву та вентиляції, 
складання металоконструкцій;

роботи під напругою;

із



роботи ремонтно-відбудовчі та з технічного обслуговування; 

роботи в цехах штампування, кування, гарячого пресування, волочіння; 

роботи у відкритих копальнях та під час видобування вугілля; 

гірничі роботи;

роботи, пов'язані з видобуванням, зберіганням, транспортуванням, переробкою 
нафти та відпуском нафтопродуктів;

роботи з виробництва скла, виробів і тари з скла;

роботи з формами у керамічній промисловості;

футерування випалювальних печей у керамічній промисловості;

формувальні роботи у керамічній і будівельній промисловості;

роботи, пов'язані з перевезеннями та зберіганнями продукції;

роботи, пов'язані з транспортуванням замороженого м'яса, консервуванням 
продуктів;

роботи у суднобудуванні; 

маневрові роботи на залізниці; 

роботи з небезпечними речовинами.

Захисне (спеціальне) взуття з проколозахисною прокладкою: 

підготовчі будівельні роботи та закладення фундаментів, шляхові роботи; 

будування помостів; 

демонтаж каркасних конструкцій;

роботи з бетоноукладання та з залізобетонними блоковими конструкціями, 
включаючи їх монтаж і зачистку;

роботи на складських майданчиках і складах;
14



роботи на дахах промислових і житлово-господарських об'єктів.

Захисне (спеціальне) взуття з підборами та/або на платформі і з проколостійкою 
підошвою:

роботи на дахах промислових та житлово-господарських об'єктів; 

покрівельні роботи.

Захисне (спеціальне) взуття з ізолювальною термостійкою або морозостійкою 
підошвою:

роботи на дуже гарячих або дуже холодних поверхнях чи з дуже гарячими або 
дуже холодними матеріалами.

Захисне (спеціальне) взуття, яке легко знімається:

роботи, де є можливість потрапляння у взуття розплавленої речовини.

3. Захист обличчя та очей

Захисні окуляри, лицеві щитки чи екрани:

зварювальні, дробильні чи просіювальні роботи;

роботи з карбування та рубання;

роботи з видобутку та оброблення каменю;

роботи з гайковертами, іншим механізованим інструментом для скріплення; 

роботи на машинах для видалення відходів (дрібна стружка); 

гаряче штампування; 

видалення та подрібнення уламків;

роботи з абразивним інструментом (різання, заточення, обдирання, шліфування); 

роботи з кислотами та їдкими розчинами, з речовинами, що запобігають корозії;

15



роботи з аерозолями (в тому числі - дезінфекції приміщень);

роботи поблизу або з розплавленими речовинами;

роботи, пов'язані з тепловипромінюванням, інтенсивним світлом;

роботи з лазерами.

4. Захист органів дихання

Фільтрувальні й ізолювальні засоби захисту (протигази, респіратори тощо):

роботи в ємностях, обмежених приміщеннях і промислових печах, за можливої 
наявості газу або нестачі кисню;

роботи в шахтах, каналізаційних трубах та інших місцях під землею, пов'язаних 
з каналізацією;

роботи на заводах-холодильниках та з обслуговування холодильного 
устаткування, де можливий витік холодоагентів;

завантаження доменних печей;

роботи у зоні розливу доменних печей, де можуть бути присутні випари 
розплавленого металу;

роботи, пов'язані з розпилюванням фарб та лаків;

роботи з приймання та обліку нафтопродуктів;

роботи біля газових конверторів та газопроводів доменних печей;

роботи в умовах пиловиділення при видобуванні, механічному здрібненні та 
транспортуванні вугілля та інших корисних копалин;

роботи, пов'язані зі здрібненням сировини чи застосуванням готових 
пилоподібних матеріалів, утворенням конденсованих аерозолів під час 
плавлення металів;

роботи поблизу кранів, плавильних печей, ковшів, де може бути пил; 

роботи, пов'язані з виробництвом і транспортуванням будівельних сумішей;



роботи, пов'язані з електричним газовим зварюванням та різанням металів;

роботи в біологічних лабораторіях, пов'язані з мікробіологічними аерозолями;

роботи на атомних електростанціях, пов'язані з радіоактивними аерозолями;

роботи з кислотами, електролітами та їдкими розчинниками;

роботи, пов'язані з виробництвом та використанням фтор-хлорорганічних 
отруйних хімікатів.

5. Захист органів слуху у разі перевищення рівня шуму понад 80 ДБ

Навушники, вкладиші для вух, шумозахисні шоломи: 

роботи на пресах по металу;

роботи з пневматичним інструментом, перфораторами;

роботи з експлуатації та обслуговування насосного устаткування;

роботи з копрами для забивання палій;

роботи наземного персоналу в аеропортах;

роботи у деревообробній і текстильній промисловості.

6. Захист тіла та рук

Захисний (спеціальний) одяг (костюми, халати, фартухи, пояси, наплічники, 
наколінники, налокітники, нарукавники, напульсники, рукавиці, рукавички):

роботи антикорозійні, з кислотами, їдкими та дезінфекційними розчинами;

роботи з нафтою та нафтопродуктами;

роботи під електричною напругою;

роботи поблизу джерел тепла, де відчувається спека;

роботи з виготовлення скла;
17



роботи з віброінструментом; 

роботи з виготовлення вибухівки; 

роботи в холодних приміщеннях.

Вогнестійкий захисний одяг:

роботи у вибухо- та пожежонебезпечних зонах;

роботи зі зварювання в просторово обмежених місцях.

Спецодяг для роботи під водою:

Гідрокомбінезони «мокрого» та «сухого» типів, рукавички, шкарпетки:

водолазні роботи в водоймищах, річках, морях з температурою води від 0° С до 
+30° С на глибині до 60 метрів;

пошукові, пошуково-рятувальні, підводно-технічні роботи та роботи 
спеціального призначення.

Непробивні фартухи:

роботи з обваловування та різання деревини;

роботи з ручними ножами (у разі небезпеки торкання ножів до тіла).

Шкіряні фартухи: 

для зварювання; 

для кування; 

для ливарних робіт.

Захист передпліччя (наплічники): 

роботи з обвалування та різання деревини.

Рукавиці та рукавички:
18



зварювальні роботи:

рукавички для тримання шпилястих предметів та іншої техніки (у разі небезпеки 
затягування рукавиць у механізм);

робота з кислотами та їдкими розчинами.

Рукавиці з основою із металевої сітки:

під час різання, заміни ножів у різальних машинах;

використанням ножа під час нарізування обробленого м'яса тварин та/або під час 
забою тварин;

використанням ножа під час первинної обробки м'яса, виготовлення м'ясної 
продукції.

Покривки з полівінілхлоридного пластикату, які вдягаються поверх основного 
одягу та взуття для додаткового захисту під час:

роботи на атомних станціях, гірничо-збагачувальних підприємствах з видобутку 
та переробки радіоактивних елементів;

роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при забрудненні будівель, 
обладнання та територій радіоактивними і токсичними речовинами;

роботи в зоні відчуження;

роботи в зоні безумовного (обов'язкового) відселення.

Спецодяг, який захищає від непогоди: 

робота на відкритому повітрі, в дощ чи холод.

Світловідбивальний (світлоповертальний) одяг:

там, де необхідно чітко бачити працівників (у небезпечних робочих зонах, де 
рухається транспорт, підйомні механізми тощо).

7. Засоби захисту від падіння з висоти (захисні підвісні системи):
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роботи на риштованнях;

монтажні роботи;

роботи на щоглах, висотних спорудах, підвісних лініях електропередач; 

роботи в кабінах кранів;

роботи на високих стелажах складів з укладення та знімання устаткування; 

роботи на високо розташованих секціях бурильних вишок; 

роботи на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів; 

роботи в колодязях, шахтах, каналізаційних системах.

8. Захист шкіри (дерматологічні засоби):

нанесення покривальних матеріалів (ґрунтовок, фарб, інших покриттів); 

дублення.
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Додаток 2 до Положення про забезпечення 
працівників НУБіП України 313 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Ректора НУБіП України С.М. Ніколаєнко 
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