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Чек лист 
Вогневі роботи 

(Електро-і газозварювання, різання металу) 
 

№ 
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 огороджена.    

1.2 Знаки безпеки встановлено.    

1.3 Безпечний доступ до робочих місць забезпечено.    

1.4 Шляхи евакуації є вільними.    

1.5 План виконання робіт у наявності і відповідає виконуваній роботі.    

1.6 
Наряд – допуск у наявності, що відповідає виконуваній роботі, підписаний 
відповідальними особами. Терміни дії наряду-допуску дотримано. 

   

1.7 Наглядач призначений.    

1.8 Склад бригади відповідає вказаному в наряд-допуску.    

1.11 
Освітленість робочого місця для безпечного виконання робіт є 
достатньою. 

   

2. Безпечна експлуатація обладнання 

2.1 
Обладнання для вогневих робіт розміщено не менше 5 м від джерел 
тепла, трубопроводів з горючими речовинами та балонами з киснем або 
іншими газами. 

   

2.2 Балони закріплені.    

2.3 Манометри повірені.    

2.4 
На манометрах вказано граничне значення дозволеного тиску           
(червона риса на шкалі або стрілка на корпусі). 

   

2.5 Пошкодження обладнання, що працює під тиском, відсутні: 

- контрольно-вимірювальних приладів;    

- запірної арматури;    

- запобіжних пристроїв;    

- корпусів судин, різаків;    

- шлангів;    

- візки для транспортування балонів.    

2.6 Запобіжні пристрої справні та відрегульовані на робочий тиск.    

2.7 Газові шланги мають кольорове маркування.    

2.8 Довжина газових шлангів не перевищує 30 м.    

2.9 Інформація про проведення періодичних випробувань є: 

- електроінструменту    

- обладнання, що працює під тиском    

2.10 Пошкодження електрозварювального обладнання відсутні: 

- корпус трансформатора;    

- тримач електрода;    

- електрокабелі;    

- обмежувач холостого ходу.    
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2.11 Ізоляція у справному стані.    

2.12 
Вимоги до оформлення дозвільних документів під час спільного виконання 
кількох небезпечних видів робіт враховано. 

   

2.13 Графік аналізу повітряного середовища дотримується.    

2.14 Газоаналізатор повірений та відкалібрований на зазначені типи газів.    

3. Особиста безпека 

3.1 Індивідуальні засоби захисту у наявності.    

3.2 
Спеціальні засоби захисту від особливо небезпечних та отруйних речовин, 
що виділяються під час проведення вогневих робіт, визначені та є в 
наявності. 

   

3.3 Спецодяг з вогнестійкою обробкою.    

3.4 Світлофільтри відповідають виконуваній роботі.    

3.5 Працівники навчені і мають посвідчення.    

3.6 
Під час виконання робіт на висоті – строп запобіжного поясу виготовлений 
із негорючого матеріалу. 

   

3.7 Цільовий інструктаж проведено, підписи у наряді-допуску є.    

3.8 Саморобний інструмент відсутній.    

 
 


