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П О ГО ДЖ ЕН О :

Голова СПО ППО

А. МАКСИМОВА 

«24» березня 2021 р.

Додаток 11
до колективного договору 

на 2021-2025 рр. 
ЗАТВЕРДЖ У Ю :

В.о. ректора Державж5го 
університету екр&тики і 
техно.^

ІД, ШАЙКАН

«24>> березня 2021 р.
Наказ від 24.03.2021р. №55

Уй«
ПЕРЕЛІК

професій та посад працівників, яким видається безкоштовно 
спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту згідно 

 ______ нормативів______

№
з/п

Нормативний
документ

П рофесійна назва 
роботи

Найменування 
спецодягу, 

спецвзуття та 
інших засобів  

індивідуального  
захисту

Позначення
захисних

властивостей
313

Строк
носіння
(місяці)

Костюм ЗМи Пн 12

п.93
«загаїьних
професій»2

Черевики шкіряні ТрМиЗ 12
В о д ії транспортних  

засобів
Рукавиці МиМп

Ж илет сигнальний Со 12
При виконанні робіт у зиму додатково:

Куртка утеплена Тн 36
Костюм  

бавовняний з 
вогнезахисним  
просоченням

Тр 12

Рукавиці
брезентові

МиТр

На зовніш ніх роботах взимк\ всім додатково:

п.13
«будівельні»3

Електрогазозварник

Куртка бавовняна 
з вогнезахисним  
просоченням на 
утеплювальній  

прокладці
Брюки бавовняні з 

вогнезахисним  
просоченням на 
утеплювальній  

прокладці
Напівчоботи

утеплені

ТрТн

ТрТн

Тн20

36

36

94
Д одатково для електрогазозварника:

Окуляри захисні Д о  зносу
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1 2 3 4 5 6

3.
п.63

«загальних
професій»2

Електрик, 
Електромонтер 3 
ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування

Костюм ЗМи 12
Черевики ЗМиМунІОО 12
Рукавички МиМп 1

Окуляри захисні 
відкриті - До зносу

Рукавички
діелектричні ЭнЭв Чергові

Калоші
діелектричні ЭнЭв Чергові

Під час виконання робіт із застосуванням 
пнемо-і електроінструменту додатково:

Рукавиці МвМи 3

4. п.116 
«загальних 
професій»2

Завідувач архівом 
(архіваріус) Халат ЗМи 12

5.
п.75

«загальних
професій»2

Завідувач складу
Халат ЗЯаМи 12

Рукавички МиМп 3

6.
п.133

«загальних
професій»2

Маляр

Костюм ЗМи 12
Черевики ОМиМун5С) 12
Рукавички ОаЯжМи 1

Окуляри захисні 
закриті - До зносу

Респіратор
пилогазозахисний - До зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36

7.
п.27

«загальних
професій»2

Слюсар-сантехнік

Костюм ЗВуМи 12
Черевики ЗМиМунІОО 12
Рукавиці МиМп 2

Респіратор
газозахисний - До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена ТнвВу 36

Рукавиці ТнТхп 12

8.
п.114 

«загальних 
професій»2

Сторож

Костюм ЗМи 12
Черевики ЗМиСм 12
Під час охорони об’єктів та територій 

додатково:
Плащ з 

капюшоном ВнМи 24

На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена ТнМи 36

Рукавиці ТнТхпМи 24

9.
п.166

«будівельних
професій»3

Тесляр

Костюм ЗМи 12
Черевики шкіряні Мп 12

Рукавиці з 
надолонниками із 

вінілісшкіри-Т 
переривистої

Мп 2
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На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36

10.
п.152

«загальних
професій»2

Швейцар

Костюм ЗМи 24
Напівчеревики ЗМиПн 24

Під час прибирання у вестибюлі додатково:
Рукавички МиМпВу 12

На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36

12.
п.43

«загальних
професій»2

Лаборанти, зайняті в 
хімічних 

лабораторіях

Халат ЗМи 12
Фартух з 

нагрудником К50Щ50 Черговий

Рукавички К50Щ50Ми 1
Окуляри захисні 

закриті - До зносу

Респіратор
газозахисний - До зносу

13.
ст.8 ЗУ«Про 

охорону
• 4праці»

Майстер
виробничого

навчання

Костюм ЗМи 24
Напівчеревики ЗМиПн 24

Рукавиці
комбіновані ВнМи До зносу

14.
п. 107, п.108 
«загальних 
професій»2

Прибиральник 
територій та 
службових 
приміщень

Костюм ЗМиПн 12
Напівчеревики ЗМиПнСм 12

Рукавиці МиМп 1
Халат ЗМиПн 12

На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36

Рукавички ВнМиМп 4

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій 
різних галузей промисловості (далі -Норми) розроблено відповідно до ст. 163 
КЗпП та ст.8 Закону України «Про охорону праці».

Норми поширюються на підприємства, установи, організації різних 
галузей промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.

Норми розроблено для професій працівників, які є загальними для всіх 
видів економічної діяльності підприємств, установ, організацій, відповідно до 
Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом 
Держспоживстандарту України від 28.07.2010 N 327.

Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі -  313), необхідних 
працівникам для виконання виробничого процесу.

Позначення захисних властивостей 313 здійснюється відповідно до 
вимог ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства 
индивидуальной защитьі ног и рук. Кпассификация».

Забезпечення працівників підприємств, установ, організацій 
необхідними для трудового процесу 313, здійснюються відповідно до Наказу 
Мінсоцполітики «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони
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здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці», від 29.11.2018 № 1804, зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 27.12.2018 за N 1494/32946.

Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту або 
відповідні галузеві норми визначають обов'язковий мінімум безплатної 
видачі ЗТЗ.

Забезпечення працюючих, професії і посади яких не передбачені 
Типовими галузевими нормами, здійснюється у відповідності до наступних 
підстав:

1. «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці», (затверджено наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 
1804, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2018 за N 
1494/32946);

2. «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій 
різних галузей промисловості» (затверджено наказом Державного комітету 
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 
.04.2009 р. N 62, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12. 05. 2009 р. 
за N424/16440);

3. «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному 
виробництві» (затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці від 17 травня 2004р. № 126; зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 07.06. 2004 р. за № 699/9298);

4. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.№2694-ХІІ.

Проректор з інфраструктури та розвитку

Інженер з охорони праці

Г. КОЧУЄВСЬКИЙ


