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Чек лист 
Балони 

 

№ 
п/п 

Список питань, що перевіряються 
Позначка про 
відповідність 

Так Ні Н/П  

1. Організація безпечного виконання робіт на робочому місці 

1.1 Зона виконання робіт позначена та/або огороджена. 
   

1.2 Безпечний доступ до місць встановлення балона забезпечено. 
   

1.3 Шляхи евакуації вільні. 
   

1.4 План виконання робіт (ПВР) у наявності і відповідає виконуваній роботі. 
   

1.5 Місця встановлення балонів відповідають плану виконання робіт (ПВР). 
   

1.6 
Заходи щодо запобігання падінню балонів виконані (встановлені та закріплені у 
спеціальних клітях, на візках тощо). 

   

1.7 Відстань між балонами з горючими газами та киснем становить не менше 5 м. 
   

1.8 Відстань до місця проведення вогневих робіт не менше ніж 5 м. 
   

1.9 Балони від впливу прямих сонячних променів захищені. 
   

1.10 Порядок складування та зберігання визначено та дотримано. 
   

1.11 
Інформація про відповідальних осіб за справний стан, безпечну експлуатацію 
та нагляд є. 

   

2. Безпечна експлуатація обладнання 

2.1 
Залишковий тиск газу в балоні (горючі гази та кисень) становить не менше 
0,05 МПа (0,5 кгс/см2). 

   

2.2 Манометри справні та повірені. 
   

2.3 Граничні дозволені значення тиску всередині балона відомі. 
   

2.4 
У місцях проведення робіт балони закріплені, запасні балони зберігаються у 
спеціально обладнаних гніздах та мають захисні ковпаки. 

   

2.5 Сторонні матеріали у місцях встановлення балонів відсутні. 
   

2.6 Видимі пошкодження та залишкові деформації балонів відсутні. 
   

2.7 Напливи, тріщини у зварних з'єднаннях та на основному металі відсутні. 
   

2.8 
На бічному штуцері вентиля балона для вибухонебезпечних горючих речовин, 
шкідливих речовин 1 і 2-го класів небезпеки накручена заглушка. 

   

2.9 Колірне маркування балона відповідає речовині, що знаходиться в ньому. 
   

2.10 Візок для транспортування балонів справний. 
   

3. Особиста безпека 

3.1 
Засоби індивідуального захисту наявні у повному обсязі (ЗІЗ залежно від 
специфіки робіт) і справні. 

   

3.2 Колективні засоби захисту в наявності та справні (огорожі, знаки тощо). 
   

3.3 Працівники навчені та мають відповідне посвідчення. 
   

3.4 Саморобний інструмент відсутній. 
   

3. Безпека оточуючих 

3.1 Заходи щодо запобігання доступу до балонів сторонніх осіб виконано. 
   

3.2 
Заходи щодо запобігання під'їзду до балонів транспортних засобів, що не 
беруть участі у виконанні робіт, виконані. 

   

3.3 Доступ до місць зберігання балонів обмежений. 
   

 


