Найменування
проєкту
професійного
стандарту

Подані пропозиції та
зауваження
Не може мати статусу «проект»,
оскільки має у своїй назві слова
«Професійний стандарт» та
відповідні позначки (штампи)
про його затвердження
Галузевою радою.

Газорізальник

Не відповідає вимогам до
структури професійного
стандарту.
1.8. Засоби індивідуального
захисту
Додати
Білизна натільна бавовняна
Черевики
шкіряні
для
захисту від підвищених
температур, іскор і бризок
розплавленого металу.
Чоботи шкіряні для захисту
від
підвищених
температур, іскор і бризок
розплавленого металу.
Викласти в наступній
редакції
Черевики шкіряні або чоботи
шкіряні (в залежності від
умов праці) для захисту
від
підвищених
температур, іскор і бризок
розплавленого металу з
жорстким підноском та
онучі фланелеві (для
чобіт).
Спеціальна маска з подачею
очищеного
повітря
безпосередньо в зону
дихання.
Респіратор або напівмаска зі
змінними фільтрами.
Викласти в наступній
редакції:
Респіратор, або напівмаска зі
змінними фільтрами, або
спеціальна маска з подачею
очищеного повітря
безпосередньо в зону дихання
(в залежності від умов
праці(рівня запиленості та
наявності шкідливих хімічних
речовин у повітрі робочої зони).
Видалити

Суб’єкт
подання
пропозицій та
зауважень

Відомості щодо
врахування
пропозицій та
зауважень

Громадська
організація
«Інститут
професійних
кваліфікацій»

Враховано

ПАТ
«АрселорМітта
л 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
знешкоджувальн
і засоби.
На час виконання
певних робіт, для
яких
не
передбачені ЗІЗ
згідно
норм,
видаються
чергові
ЗІЗ
колективного
(безособового)
користування,
що передаються
однією
зміною
іншій.

Захисні
окуляри
зі
світлофільтрами відкриті.
Навушники протишумні (з
кріпленням під каску).
Вкладиші протишумові.
Викласти в наступній редакції
Вкладиші протишумові або
навушники протишумні (з
кріпленням під каску) (в
залежності
від
умов
праці).
Запобіжний монтажний пояс.
Викласти в наступній редакції
Пояс запобіжний лямковий з
наплічними
та
стегновими лямками.
Комплект
зварника
для
захисту від знижених
температур
з
вогнестійких тканин і
матеріалів.
Викласти в наступній редакції
Костюм для захисту від
знижених температур з
вогнестійких тканин і
матеріалів.
Додати
Білизна натільна вовняна.
3. Нормативно-правова база, що
регулює відповідну професійну
діяльність
Додати
НПАОП 0.00-1.65.88 Правила
безпеки при виробництві
та споживанні продуктів
розділення повітря.
НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги
безпеки
та
захисту
здоров’я
під
час
використання
виробничого обладнання
працівниками.
НАПБ А.01.001-2014. Правила
пожежної безпеки в Україні.
НПАОП 28.0-1.35-14. Правила
охорони праці під час
газоелектричного,
контактного, кисневого
та плазмового різання
металів.
ДСТУ
2448-94.
Кисневе
різання. Вимоги безпеки.
НПАОП 0.00-1.80-18. Правила
охорони праці під час
експлуатації

ПАТ
«АрселорМітта
л Кривий Ріг»

Враховано

вантажопідіймальних
кранів,
підіймальних
пристроїв і відповідного
обладнання.
НПАОП 0.00-1.81-18. Правила
охорони праці під час
експлуатації обладнання,
що працює під тиском.
Порядок розслідування та
обліку
нещасних
випадків,
професійних
захворювань та аварій на
виробництві,
затверджений
постановою
Кабінету
Міністрів України від 17
квітня 2019 р. № 337.
НПАОП
27.0-4.03-19.
Положення
щодо
застосування
нарядівдопусків на виконання
робіт
підвищеної
небезпеки
в
металургійній
промисловості
та
залізорудних
гірничозбагачувальних
комбінатах.
НПАОП 27.5-6.01-79. ОСТ
14.55-79. Бірочна система
на підприємствах та в
організаціях
чорної
металургії.
Основні
положення.
Порядок
застосування.
3. Нормативно-правова база, що
регулює відповідну професійну
діяльність
Видалити:
Правила пожежної безпеки в
Україні,
2015р.,
затверджені
наказом
Міністерства внутрішніх
справ України №1417 від
30.12.2014 р.
НПАОП 0.00-1.43-85. Правила
техніки безпеки і гігієни
праці при виробництві
ацетилену
і
газополуменевій обробці
металів.
НПАОП 0.00-1.59-87. Правила
побудови і безпечної
експлуатації посудин, що
працюють під тиском.

ПАТ
«АрселорМітта
л Кривий Ріг»

Враховано

НПАОП 0.00-1.60-66. Правила
будови
і
безпечної
експлуатації парових та
водогрійних котлів.
НПАОП 0.00-1.11-98. Правила
побудови і безпечної
експлуатації
трубопроводів пари і
гарячої води.
НПАОП 0.00.-6.02-11. Порядок
розслідування та ведення
обліку
нещасних
випадків,
професійних
захворювань і аварій на
виробництві.

