
 

Найменування 
проєкту 

професійного 
стандарту 

Подані пропозиції та 
зауваження 

Суб’єкт подання 
пропозицій та 

зауважень 

Відомості щодо 
врахування 

пропозицій та 
зауважень 

Оператор 
котельні 

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 

П.1.8. Працівникам видаються 

безоплатно за встановленими 

галузевими нормами 

спеціальний одяг, спеціальне 

взуття та інші засоби 

індивідуального захисту, а 

також мийні та 

знешкоджувальні засоби – 

видалити 

ArselorMittal Kryvyi 
Rih 

Знято в процесі 
обговорення 

П.3 Додати: 
«Положення щодо 
застосування наряд – допусків 
на виконання робіт підвищеної 
небезпеки в металургійній 
промисловості та залізорудних 
гірничо – збагачувальних 
комбінатах» (НПАОП 27.0-4.03-
19). 
Наказ Міністерства праці та 
соціальної політики України та 
Комітету з нагляду за 
охороною праці від 09.01.1998 
№ 4 Про затвердження 
"Правил безпечної 
експлуатації електроустановок 
споживачів", зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 
10.02.1998 за № 93/2533, 
НПАОП 40.1-1.21-98. 
Наказ від 12.10.2004 № 638 
Про затвердження "Правил 
пожежної безпеки для 
підприємств вугільної 
промисловості України", 
зареєстрований у Міністерстві 

ArselorMittal Kryvyi 
Rih 

Знято в процесі 
обговорення 



юстиції України 03.12.2004 за 
№ 1533/10132, НАПБ Б.01.009-
2004. 
Наказ Державного комітету 
України з нагляду за охороною 
праці від 26.01.2005 № 15 Про 
затвердження "Типового 
положення про порядок 
проведення навчання і 
перевірки знань з питань 
охорони праці та Переліку 
робіт з підвищеною 
небезпекою", зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 
15.02.2005 за № 231/10511 (зі 
змінами), НПАОП 0.00-4.12-05. 
Наказ МНС України від 
26.12.2011 р. № 1350 Про 
затвердження "Загальних 
вимог стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці 
працівників, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 
14.02.2012 за № 226/20539, 
НПАОП 0.00-7.11-12. 
Наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 19.12.2013 № 966 
Про затвердження "Правил 
охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями", 
зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 25.02.2014 за 
№ 327/25104, НПАОП 0.00-
1.71-13. 
Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України від 
16.06.2014 № 398 Про 
затвердження "Порядків 
надання домедичної допомоги 
особам при невідкладних 
станах", зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 
07.07.2014 за № 750/25527 (зі 
змінами). 
Наказ Міністерства соціальної 
політики та Комітету з нагляду 
за охороною праці від 
05.03.2018 № 333 "Правила 
охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що 
працює під тиском", 
зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 10.04.2018 за 



№ 433/31885, НПАОП 0.00- 
1.81-18. 
Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.04.2019 № 337 
Про затвердження "Порядку 
розслідування та обліку 
нещасних випадків, 
професійних захворювань та 
аварій на виробництві". 
Міжнародний стандарт ISO 
45001:2018 "Система 
менеджменту охорони праці та 
виробничої безпеки - вимоги". 
План ліквідації аварійної 
ситуації та інші нормативно-
правові акти з охорони праці, 
промислової санітарії та 
пожежної безпеки, які діють на 
підприємстві та обов’язкові до 
виконання. 
П. 1.5  Розглянути питання 
створення монопрофесії без 
розподілу на розряди. Згідно 
кваліфікаційної 
характеристики цієї професії,  
розряди розрізняються між 
собою виключно 
продуктивністю самих котлів. 
При цьому в умовах 
виробництва технологічні 
операції з обслуговування 
котлів  та вимоги охорони 
праці на робочих місцях 
операторів котельні  
абсолютно ідентичні, тому 
розбивка на розряди 
недоцільна. 

Північний ГЗК 
Знято в процесі 

обговорення 

П. 1.9  Додати - проходження 
психофізіологічної експертизи. 

Північний ГЗК Враховано 

П. 1.9. Проходження навчання 
та спеціального навчання з 
питань охорони праці, 
виробничої, пожежної безпеки 
і виробничої санітарії 
видалити -  не існує навчання 
з виробничої санітарії 

Північний ГЗК Враховано 

П.1.9.  Проходження вступного 
та первинного інструктажу з 
охорони праці та пожежної 
безпеки. Після первинного 
інструктажу на робочому місці 
до початку самостійної роботи 
повинні під керівництвом 
кваліфікованих працівників 

Північний ГЗК 
Знято в процесі 

обговорення 



пройти стажування 
Видалити. Під категорію 
дублювання оператор котельні  
не попадає згідно вимог 
законодавства.. Ці робітники 
проходять виключно 
стажировку. Також недоцільно 
вказувати кількість змін 2-15. 
Переглядається Типовое 
положення про порядок 
проведення навчання та 
перевірку знань з питань 
охорони праці, яким 
регламентуються ці 2-15 змін. 
Якщо ця кількість зміниться, 
необхідно буде переглядати  
стандарт . Достатньо після 
слова стажировка додати – 
згідно з вимогами діючого 
законодавства. 
П.1.9.  Проходження 
спеціального навчання з 
електробезпеки. -видалити 
«спеціального» 

Північний ГЗК Враховано 

П.1.9.  Проходження 
спеціального навчання з 
електробезпеки – додати «і 
перевірку знань». 

Північний ГЗК Враховано 

П.1.9.  Кваліфікаційний іспит 
або тестування. Додати - та 
кваліфікаційна пробна робота. 

ПрАТ 
«Запоріжвогнетрив» 

Знято в процесі 
обговорення 

П.1.10  Диплом або свідоцтво Південний ГЗК Враховано 

П.1.10 2-4 кваліфікаційні 
розряди за професією 
„Оператор котельні” – 2 рівень 
НРК, 
5-6 кваліфікаційні розряди за 
професією „Оператор котельні” 
– 3 рівень НРК - Видалити, 
якщо буде монопрофесія, то 
немає потреби. 

Північний ГЗК 
Знято в процесі 

обговорення 

П.2.  Додати -  професійної 
(професійно-технічної освіти) 

Південний ГЗК Враховано 

П.2.  Підвищення кваліфікації – 
видалити, якщо буде 
монопрофесія 

Північний ГЗК 
Знято в процесі 

обговорення 

П.2.2.  Якщо не монопрофесія 
додати 3-4 розряду 

ПрАТ «ММК ім. 
ІЛЛІЧА» 

Враховано 

2.4.  Не існує спеціалізованого 
навчання. 

Північний ГЗК Враховано 

2.4.  Періодичне підвищення 
кваліфікації згідно потреб та 
відповідно до змін у 

Північний ГЗК 
Знято в процесі 

обговорення 



законодавстві – видалити, 
недоцільно 
2.4. Видалити - не існує 
навчання виробничій санітарії, 
а надання домедичної 
допомоги входить в навчання з 
питань охорони праці 

Північний ГЗК Враховано 

П.2.4.  Навчання робітників  з 
обслуговування обладнання, 
що працює під тиском 
Додати: 
проведення газонебезпечних 
робіт (за потреби); 
за професією газівник; 
за професією машиніст 
насосного устаткування (за 
потреби); 

ПАТ «Дніпровський 
меткомбінат» 

Знято в процесі 
обговорення 

П.2.4. Додати - Правил охорони 
праці під час роботи з 
інструментом та пристроями. 

ПрАТ 
«Запоріжвогнетрив» 

Враховано 

П.2.4. 1.Замінити на «Правила 
охорони праці  при 
експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» 
2.Так як використовуються 
газові котли, обовязково 
додати: 
- Правила безпеки систем 
газопостачання 
- Правила охорони праці в 
газовому господарстві 
підприємств чорної металургії; 
- Типова інструкція по 
організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт. 

Північний ГЗК 
Знято в процесі 

обговорення 

П.3. Закон України „Про 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від 
нещасного випадку на 
виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили 
втрату працездатності”. 
Виключити, закон не діючий с 
01.01.2015 р. 
Зараз –«Про 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» 

Північний ГЗК Враховано 



Положення щодо застосування 
нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки в 
металургійній промисловості 
та залізорудних гірничо-
збагачувальних комбінатах.  
Виключити. Дана категорія 
роботніків не виконує роботи 
по нарядам-допускам, а  по 
нарядам. 
 

Північний ГЗК 
Знято в процесі 

обговорення 

П.3. 1. Довідник 
кваліфікаційних 
характеристик професій 
працівників. 
Видалити 
2. Обовязково додати: 
1. Правила охорони праці під 
час експлуатації устаткування, 
що працює під тиском. 
2. Правила безпеки систем 
газопостачання 
3. Правила охорони праці в 
газовому господарстві 
підприємств чорної металургії; 
4. Типова інструкція по 
організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт. 
5. Правила технічної 
експлуатації електроустановок 
споживачів 
6. Правила безпечної 
експлуатації електроустановок 
споживачів 
7. Правила пожежної безпеки в 
Україні. 
 

Північний ГЗК 
Знято в процесі 

обговорення 

П.3.  Технологічні інструкції, 
технологічні завдання і 
вказівки - видалити. 

Південний ГЗК Враховано 

П.5. А5 Здатність усувати 
несправності 

Південний ГЗК Враховано 

П.5. А10  замінити  «змінник» 
на -  робочий наступної зміни 

Південний ГЗК Враховано 

П.5. Б6  Здатність проводити 
регулювання природної тяги в 
топці котла - видалити 

Південний ГЗК Враховано 

П.5 Б8  Додати «водогрійного» Південний ГЗК Враховано 

П.5 Б10 Здатність виконувати 
продування і перевірку роботи 
манометра парового котла - 
видалити 

Південний ГЗК Враховано 



 

П.5. Б14 -  Здатність 
виконувати замінити на 
контролювати 

Південний ГЗК Враховано 

П.5 В8  Здатність виконувати 
ремонт вентиля із заміною 
прокладок та набивки - 
видалити 

Південний ГЗК Враховано 

П.5 В10  Здатність виконувати 
регенерацію катіонітового 
фільтра; - видалити 

Південний ГЗК Враховано 

П.5 В18  Здатність виконувати 
промивання системи 
опалення; - видалити 

Південний ГЗК Враховано 

П.5 Г6  Пропонуємо редакцію 
«Наряд-допускової системи» 

ПАТ «Запоріжсталь» Враховано 

П.5 Д2  Пропонуємо наступну 
редакцію: Здатність надавати 
першу домедичну допомогу 
особам при невідкладних 
станах, постраждалим від 
нещасних випадків та під час 
аварії» 

ПАТ «Запоріжсталь» Враховано 

П.6 Б Предмети і засоби праці -  
додати – мережеві насоси  
води, газорегулюючі 
установки природного газу.  

ПАТ «Дніпровський 
меткомбінат» 

Знято в процесі 
обговорення 

П.6 В Уміння та навички – У.5. 
Підготовлювати до заміни 
замінити на переключення 

Північний ГЗК Враховано 

П.6 Г Знання  Додати - 3.13. 
Правила з газової безпеки 
(Правила безпеки систем 
газозабезпечення України, 
Правила охорони праці в 
газовому господарстві 
підприємств чорної металургії, 
Правила вибухобезпеки під час 
використання  мазуту і 
природного газу в котельних 
установках) 

ПАТ «Дніпровський 
меткомбінат» 

Знято в процесі 
обговорення 

П.6 Е З.3. Основи ощадливого 
підприємства, система 5С, 6С. 
Немає системи 6С - є. 

Південний ГЗК Враховано 

П.6. Е З.4 Далі по тексту 
скорочення не зустрічається – 
видалити. Абревіатура вказана 
на російській мові. 

ЦГЗК Враховано 


