
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ*

06.02.2014                                                      № 116

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 квітня 2014 р.

за № 417/25194

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з

радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента
України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи
центральних органів виконавчої влади" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
та  інших  засобів  індивідуального  захисту  працівникам,які  зайняті  на  роботах  з
радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання, що додаються.

2.  Вважати  такими,  що  не  застосовуються  на  території  України,  "Типовые
отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств  индивидуальной  защиты  рабочим  и  служащим,  занятым  на  работах  с
радиоактивными  веществами  и  источниками  ионизирующих  излучений",  затверджені
постановою  Державного  комітету  СРСР  з  праці  та  соціальних  питань  і  Президії
Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 вересня 1980 року № 296/П-10.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва
О.І.) у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;

2)  внести  наказ  до  Державного  реєстру  нормативно-правових  актів  з  питань
охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Е. Ставицький

*- надрукований Офіційний Вісник України 2014, № 35 від 06.05.2014, ст. 944; набув чинност  і з 06.05.2014 р.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України

06.02.2014 № 116

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 14 квітня 2014 р.

за № 417/25194
НОРМИ

безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними

речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання

І. Загальні положення

1.1.  Ці  Норми  поширюються  на  суб’єктів  господарювання  незалежно  від  форми
власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з виробництвом,
зберіганням,  транспортуванням,  використанням  радіоактивних  речовин  і  джерел
іонізуючого випромінювання. 

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників, перелік яких відповідає
Класифікатору  професій  ДК  003:2010,  затвердженому  наказом  Державного  комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року
№ 327 (далі - ДК 003:2010).

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків
носіння,  класифікація та  позначення захисних  властивостей яких  відповідають ДСТУ
7239:2011  "Система  стандартів  безпеки  праці.  Засоби  індивідуального  захисту.
Загальні  вимоги  та  класифікація"  та  ГОСТ  12.4.103-83  "ССБТ.  Одежда  специальная
защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация" (далі - ГОСТ
12.4.103-83).

1.4. Забезпечення ЗІЗ працівників, а також порядок їх утримання та зберігання
здійснюються  відповідно  до  Положення  про  порядок  забезпечення  працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
затвердженого  наказом Державного  комітету України  з промислової  безпеки, охорони
праці  та  гірничого  нагляду  від  24  березня  2008  року  №  53,  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

1.5. Працівники, залучені до робіт з радіоактивними речовинами та джерелами
іонізуючого  випромінювання,  забезпечуються  ЗІЗ  відповідно  до  вимог  Основних
санітарних  правил  забезпечення  радіаційної  безпеки  України,  затверджених  наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у
Міністерстві  юстиції  України  20  травня  2005  року  за  №  552/10832,  та  Державних
санітарних  правил  і  норм  "Гігієнічні  вимоги  до  влаштування  та  експлуатації
рентгенівських  кабінетів  і  проведення  рентгенологічних  процедур",  затверджених
наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  04  червня  2007  року  №  294,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за № 1256/14523.

1.6. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності
таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів повинні відповідати
вимогам  Технічного  регламенту  засобів  індивідуального  захисту,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

1.7. Термін "до зносу" означає втрату експлуатаційних, захисних і гігієнічних
властивостей ЗІЗ, що унеможливлює їх подальше застосування.

1.8.  Кількість  протипилових  респіраторів  на  зміну  визначається  рівнем
перевищення концентрації пилу в повітрі робочої зони: до 5 разів - 1 шт., понад 5
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разів - 2 шт. на зміну.

1.9.  Матеріали,  з  яких  виготовляються  ЗІЗ,  що  призначені  для  захисту
працівників  від  джерел  іонізуючого  випромінювання,  радіоактивного  пилу  (газу,
рідини),  повинні  бути  радіаційно-стійкими,  забезпечувати  ефективний  захист  у
передбачуваних  умовах  експлуатації  та  мати  висновок  державної  санітарно-
епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

Працівники,  які  працюють  в  умовах  можливого  термічного  впливу  електричної
дуги, повинні забезпечуватись ЗІЗ від відповідних ризиків. 

1.10. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ повинні мати спеціальні
розпізнавальні знаки.

1.11. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ
здійснюють  органи  державного  нагляду  за  охороною  праці  та  служби  охорони  праці
суб’єктів господарювання.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними

речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання

(Витяг)

№ з/п Код
згідно з
ДК 003:
2010

Професійна назва
роботи

Найменування ЗІЗ Позначення
захисних

властивостей
ЗІЗ згідно з

ГОСТ
12.4.103-83

Строк носіння
(місяці)

1 2 3 4 5 6

13. Роботи з джерелами іонізуючого випромінювання в закладах охорони здоров’я

13.1. Працівники відділень променевої діагностики (рентгенівські, інтервенційної
радіології, рентгенваскулярної хірургії)

273 2221.2 Лікар-анестезіолог Комплект основного
медичного одягу

ЗМиБм 6

2229.2 Лікар-рентгенолог Туфлі ЗМиБмСм 12

2221.2 Лікар-хірург Шкарпетки ЗМи 2

Рукавички 
трикотажні

Ми 1

Рукавички медичні ВнМиБм Одноразові

Окуляри для 
адаптації

Чергові

Засоби 
радіаційного 
захисту з 
просвинцьованої 
гуми
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додатково:

Фартух захисний Ри Черговий

Жилет захисний Ри Черговий

Спідниця захисна Ри Чергова

Комір захисний Ри Черговий

Рукавички захисні Ри Чергові

Окуляри захисні з 
просвинцьованими 
скельцями

Чергові

274 5132 Молодша медична 
сестра з догляду 
за хворими

Комплект основного ЗМиБм 6

3231 Сестра медична 
операційна

медичного одягу

3231 Сестра медична - 
анестезист

Туфлі ЗМиБмСм 12

Шкарпетки ЗМи 3

Рукавички медичні ВнМиБм Одноразові

Засоби 
радіаційного 
захисту з 
просвинцьованої 
гуми (під час 
участі в 
рентгенівських 
процедурах)
додатково:

Фартух захисний Ри Черговий

Жилет захисний Ри Черговий

Комір захисний Ри Черговий

275 3229 Рентгенолаборант Комплект основного
медичного одягу

ЗМи 6

Туфлі ЗМиСмБм 12

Шкарпетки ЗМи 2

Рукавички РзВнМи До зносу
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Фартух захисний РзМиВн Черговий

13.2. Працівники відділення радіонуклідної діагностики і терапії, які в роботі
застосовують відкриті радіоактивні речовини 

276 2111.2 Інженер-радіолог Комплект основного
медичного одягу

ЗМиБм 6

3111 Технік-дозиметрист Туфлі ЗМиСмБм 12

Шкарпетки ЗМи 2

Засоби 
радіаційного 
захисту:

Халат РзМиВн Черговий

Фартух з 
нагрудником 

РзМиВн Черговий

Нарукавники РзМиВн Чергові

Бахіли РзМиВн Чергові

Рукавички медичні РзВнМиБм Одноразові

Окуляри захисні 
від дії шкідливих 
випромінювань

Чергові

Респіратор 
протиаерозольний

Рз До зносу

277 2221.2 Лікар з променевої
терапії

Комплект основного
медичного одягу

ЗМиБм 6

2221.2 Лікар з 
радіонуклідної 
діагностики

Туфлі ЗМиСмБм 12

2221.2 Лікар-радіолог Шкарпетки ЗМи 2

5132 Молодша медична 
сестра з догляду 
за хворими

Засоби 
радіаційного 
захисту:

3231 Сестра медична Халат РзМиВн Черговий

4131 Сестра-господиня Фартух з 
нагрудником

РзМиВн Черговий

Нарукавники РзМиВн Чергові

Бахіли РзМиВн Чергові
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Рукавички медичні РзВнМиБм Одноразові

Окуляри захисні 
від дії шкідливих 
випромінювань

Чергові

Респіратор 
протиаерозольний

Рз До зносу

13.3. Працівники відділення променевої терапії, які в роботі застосовують закриті
радіоактивні джерела та пристрої, що генерують іонізуючі випромінювання

278 2111.2 Інженер-радіолог Комплект основного
медичного одягу

ЗМиБм 6

2111.2 Інженер-радіофізик Туфлі ЗМиБмСм 12

3111 Технік-дозиметрист Шкарпетки ЗМи 2

Рукавички медичні РзВнБмМи Одноразові

Жилет захисний Ри Черговий

Спідниця захисна Ри Чергова

Під час виконання 
робіт з 
внутрішньопорожнин
ної гамма-терапії 
додатково:

Ширма захисна РзРи Чергова

радіоманіпуляційна
зі

свинцю

Фартух з 
нагрудником 

РзМиВн Черговий

Набір робочого 
захисного

Черговий

інструменту 
(пінцети,

корнцанги)

279 2221.2 Лікар з променевої
терапії

Комплект основного
медичного одягу

ЗМиБм 6

2221.2 Лікар-радіолог Туфлі ЗМиБмСм 12

2229.2 Лікар-рентгенолог Шкарпетки ЗМи 2
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5132 Молодша медична 
сестра з догляду 
за хворими

Рукавички медичні РзВнБмМи Одноразові

3229 Рентгенолаборант Жилет захисний Ри Черговий

3231 Сестра медична Спідниця захисна Ри Чергова

Під час виконання 
робіт з 
внутрішньопорожнин
ної гамма-терапії 
додатково:

Ширма захисна РзРи Чергова

радіоманіпуляційна
зі

свинцю

Фартух з 
нагрудником 

РзМиВн Черговий

Набір робочого 
захисного

Черговий

інструменту 
(пінцети,

корнцанги)

13.4. Працівники лабораторій рентгеноструктурного аналізу науково-дослідних
інститутів медичного профілю

280 2149.2 Інженер-дослідник Халат медичний ЗМиБм 6

2229.1 Науковий 
співробітник 
(галузь медицини)

Шапочка ЗМиБм 6

Тапочки шкіряні ЗМиСм 12

Рукавички МиБм 6

Засоби 
радіаційного 
захисту з 
просвинцьованої 
гуми:

Фартух захисний Ри Черговий

Рукавички захисні Ри Чергові

281 8283 Лаборант-
рентгеноструктурни

Халат медичний ЗМиБм 6
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Шапочка ЗМиБм 6

Тапочки шкіряні ЗМиСм 12

Рукавички МиБм 6

Засоби 
радіаційного 
захисту з 
просвинцьованої 
гуми:

Фартух захисний Ри Черговий

Рукавички захисні Ри Чергові

13.5. Працівники відділу радіаційної безпеки в лікувальних закладах та дослідних
лабораторіях системи охорони здоров'я

282 2111.2 Інженер з 
радіаційної 
безпеки

Комплект основного ЗМиБм 6

2225.2 Лікар з 
радіаційної 
гігієни

медичного одягу

3111 Технік-дозиметрист Туфлі ЗМиСм 12

Шкарпетки ЗМи 1

Рукавички МиБм 2

Під час виконання 
робіт з ліквідації
аварійних ситуацій
з відкритими 
радіоактивними 
речовинами 
додатково:

Халат РзВн Черговий

Фартух з 
нагрудником 

РзВн Черговий

Нарукавники РзМи Чергові

Бахіли РзМиВн Чергові

Рукавички РзВнМи До зносу
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Респіратор 
протиаерозольний

Рз До зносу

283 7311 Електромеханік з 
ремонту та 
обслуговування 
медичного 
рентгенівського 
устаткування

Костюм ЗМи 6

Берет ЗМи 6

Туфлі ЗМиСм 12

Рукавички Ми 3

Рукавички 
діелектричні

Эн Чергові

Калоші 
діелектричні

Эн Чергові

Засоби 
радіаційного 
захисту з 
просвинцьованої 
гуми додатково:

Фартух захисний Ри Черговий

Рукавички захисні Ри Чергові

Директор
Департаменту промислової безпеки, 
охорони праці,цивільного та фізичного
захисту, трудової та соціальної політики

  
 

О.М. Онищенко
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