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Чек лист 
Газонебезпечні роботи 

№ 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 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, відповідає виконуваній роботі, підписаний 
відповідальними особами. Терміни дії наряду-допуску дотримано. 

   

1.7 
Наряд-допуск оформлений на один підрозділ, один вид газонебезпечних 
робіт та на одну робочу зміну. 

   

1.8 Склад бригади відповідає вказаному в наряд-допуску.    

1.9 Наряд-допуск погоджений із газорятувальною службою (у разі наявності).    

1.10 
Інформація, що міститься в Паспорті безпеки хімічних речовин, що 
застосовуються, відома і врахована під час призначення заходів безпеки. 

   

1.11 Освітленість робочого місця для безпечного виконання робіт є достатньою.    

1.12 
Інформація про проведення періодичних випробувань газозахисних 
апаратів, електроінструментів, пристроїв та обладнання є актуальною. 

   

1.13 Вентиляція забезпечена (природна, примусова).    

1.14 
Порядок відбору проб повітря визначено (тип газу, допустима концентрація, 
місце відбору та періодичність). 

   

1.15 Газоаналізатор повірений та відкалібрований на зазначені типи газів.    

1.16 Графік аналізу повітряного середовища дотримується.    

1.17 
Вплив хімічних речовин, що використовуються для проведення робіт, та/або 
зварювальних газів на склад повітря в зоні робіт враховано. 

   

1.18 
Місця забору повітря (при використанні шлангових протигазів) знаходяться 
з навітряного боку та вільні від шкідливих речовин. 

   

1.19 
За відсутності примусової подачі повітря довжина шлангу протигазу не 
більше 10 метрів. 

   

1.20 
Електроінструмент та обладнання, слюсарний інструмент у іскро (вибухо) 
безпечному виконанні або слюсарний інструмент змащений солідолом, 
техвазеліном. 

   

1.21 
Вимоги до оформлення дозвільних документів під час спільного виконання 
кількох небезпечних видів робіт враховано. 

   

2. Особиста та колективна безпека 

2.1 Спеціальні засоби захисту в наявності, випробувані та справні: 

- Рятувальний (запобіжний) пояс;    

- страхувальний канат;    

- протигаз/респіратор;    

- тринога з лебідкою (для виконання робіт у замкнутому просторі);    

2.2 Працівники навчені та мають посвідчення    

2.3 Колективні засоби захисту в наявності та справні: 

- огородження;    
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- повітровідсмоктувачі;    

- обладнання для примусової вентиляції;    

2.3 Виконавці за станом здоров'я можуть виконувати цю роботу.    

2.4 
Для кожного виконавця, що знаходиться всередині замкнутого простору, 
призначений наглядач та ідентифікований страховий трос. 

   

2.5 Наглядач постійно присутній на місці виконання робіт.    

2.6 
Наглядач має ті ж ЗІЗ, що й виконавець, який перебуває у замкнутому 
просторі. 

   

2.7 
Відповідальний за проведення робіт та виконавці поінформовані про 
позаштатні ситуації, за яких роботи мають бути негайно припинені 

   

2.8 
Виконавці знають ознаки отруєння небезпечними та шкідливими 
речовинами. 

   

2.9 Засоби зв'язку між членами бригади визначені, у наявності та справні.    

2.10 Сигнали оповіщення про небезпеку визначено, чи відомі.    

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

3. Безпека оточуючих 

3.1 
Заходи щодо запобігання доступу до зони виконання робіт сторонніх осіб 
виконані. 

   

3.2 
Заходи щодо запобігання доступу до зони виконання робіт транспорту, який 
не бере участь у виконанні робіт, виконані. 

   

 


