
 
Найменування 

проєкту 
професійного 

стандарту 

Подані пропозиції та 
зауваження 

Суб’єкт подання 
пропозицій та 

зауважень 

Відомості щодо 
врахування 

пропозицій та 
зауважень 

Фільтрувальник 

Не може мати статусу 
«проект», оскільки має у 
своїй назві слова 
«Професійний стандарт» та 
відповідні позначки 
(штампи) про його 
затвердження Галузевою 
радою. 
 
Не відповідає вимогам до 
структури професійного 
стандарту. 

Громадська 
організація 
«Інститут 

професійних 
кваліфікацій» 

Враховано 

1.1. Основна мета 
професійної діяльності 
Додати: 
корисних копалин 
Видалити: 
на магнітних сепараторах та 
дешламаторах 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

Основна мета 
професійної 
діяльності 
фільтрувальника – 
ведення процесу 
фільтрації пульпи 
на 
фільтрувальних 
апаратах згідно 
технологічної 
інструкції з 
виробництва 
концентрату та 
інструкції з 
технічного 
обслуговування 
устаткування 

1.8. Засоби 
індивідуального захисту 
Додати: 

Костюм бавовняний. 
Видалити: 

Костюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів зі змішаних тканей. 
Халат для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів зі змішаних тканей. 
Фартух (брезентовий, 
шкіряний). 
Захисні окуляри відкриті. 
Захисні окуляри закриті. 
Сорочка з змішаних тканин 
для захисту від загальних 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

Знято в процесі 

обговорення.  

1.8. Засоби 

індивідуального 

захисту 

Працівникам 

видаються 

безоплатно за 

встановленими 

галузевими 

нормами 

спеціальний одяг, 

спеціальне взуття 

та інші засоби 

індивідуального 

захисту, а також 

мийні та 



виробничих забруднень і 
механічних впливів. 
Костюм для захисту від 
знижених температур, 
загальних виробничих 
забруднень і механічних 
впливів зі змішаних тканин. 
Черевики шкіряні з 
високими берцями для 
захисту від знижених 
температур. 
Підшоломник зимовий. 
Рукавички з полімерним 
покриттям, морозостійкі. 

знешкоджувальні 

засоби.  

На час виконання  

певних робіт, для 

яких  не 

передбачені ЗІЗ 

згідно норм, 

видаються чергові 

ЗІЗ колективного 

(безособового) 

користування, що 

передаються 

однією зміною 

іншій. 

1.8. Засоби 
індивідуального захисту 
Засоби колективного захисту 

Видалити: 
Розмітка території на лінії 

безпечного руху по 
території ділянки за 
встановленими 
маршрутами. 

Засоби пожежогасіння. 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

Знято в процесі 

обговорення.  

1.8. Засоби 

індивідуального 

захисту 

Працівникам 

видаються 

безоплатно за 

встановленими 

галузевими 

нормами 

спеціальний одяг, 

спеціальне взуття 

та інші засоби 

індивідуального 

захисту, а також 

мийні та 

знешкоджувальні 

засоби.  

На час виконання  

певних робіт, для 

яких  не 

передбачені ЗІЗ 

згідно норм, 

видаються чергові 

ЗІЗ колективного 

(безособового) 

користування, що 

передаються 

однією зміною 

іншій. 

 



1.8. Засоби 
індивідуального захисту 

Видалити: 
Бірочна система. 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

Знято в процесі 
обговорення 

3. Нормативно-правова 
база, що регулює 
відповідну професійну 
діяльність 
Видалити: 
НПАОП 23.1-1.01-08. Правила 
безпеки в коксохімічному 
виробництві. 

НПАОП 27.0-1.01-08. 
Правила охорони праці 
в металургійній 
промисловості.  

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 
Враховано 

Загальнооб’єктова 
інструкція про заходи 
пожежної безпеки. 

Викласти в наступній 
редакції: 

Інструкція з пожежної 
безпеки для 
працівників 
підприємства. 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 
Враховано 

2. Навчання та 
професійний розвиток 

У проектах професійних 
стандартів за 
професіями 
«Фільтрувальник» ….. 
відсутня професійна 
кваліфікація (не 
передбачено розподіл 
за розрядами) що може 
привести до 
неякісного виконання 
роботи працівниками 
та травматизму на 
виробництві. 

ЦК ПМГУ 
Знято в процесі 

обговорення 

 


