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ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ШАХТАРІВ
До підрозділу 8.3 Правил безпеки у вугільних шахтах
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Забезпечення шахтарів спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту (далі – З1З) повинно відповідати галузевим нормам
безкоштовного видавання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам діючих шахт, розрізів та підприємств вугільної промисловості.
1.2. Забезпечення робітників та службовців підприємств ЗІЗ здійснюється на
підставі щорічно складаємих заявок до галузевих органів постачання або шляхом
самостійного придбання.
1.3. Засоби індивідуального захисту, що застосовуються на шахтах, прибаються за
наявності у підприємства-виготівника сертифікату відповідності ЗІЗ МакНДI, НДIГД та
інших організацій, які мають атестат акредитації на право проведення сертифікації. Копії
сертифікатів повинні бути виконані на спеціальних бланках з водяними знаками
встановленого зразка і зобов'язані зберігатися на підприємстві-споживачі ЗІЗ протягом
усього терміну дії сертифіката.
1.4. Якість ЗІЗ підтверджується періодичними випробовуваннями на відповідність
нормативно-технічної документації (далі – НТД) інститутом МакНДІ або спеціалізованим
випробувальним центром.
1.5. ЗІЗ, що не відповідають вимогам стандартів та технічних умов, підлягають
поверненню з пред'явленням у встановленому порядку певних рекламацій постачальнику,
який повинен надіслати замовнику замість забракованих придатні до експлуатації засоби
індивідуального захисту.
1.6. Прийняті на склад підприємства ЗІЗ повинні пройти маркування, що посвідчує
власність підприємства. На одну з деталей спеціального одягу (нагрудну кишеню, рукав,
спинку та ін.) наноситься незмивною фарбою контрастного кольору штамп (емблема),
фірмовий знак підприємства з написом короткого найменування підприємства. Розмір
штампа (емблеми) повинен бути не меншим як 8х8 см (або діаметром 8 см).
На підборт, підкомір куртки та підкладку паска штанів незмивною фарбою
ставиться тавро-табельний номер працюючого.
1.7. Видавання робітникам та службовцям і здавання ними ЗІЗ повинні відмічатися
в особистій картці. Особиста картка зберігається в спеціальній картотеці у призначеної
відповідальної особи.
1.8. Не дозволяється видавання замість спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту матеріалів для їх виготовлення або грошових сум
на їх придбання.
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1.9. ЗІЗ, які стали непридатними для використання до закінчення визначеного
терміну носіння з причин, незалежних від робітника, повинні бути відремонтовані або
замінені.
1.10. Чергові ЗІЗ колективного користування повинні знаходитись у коморі цеху
чи дільниці або закріплюватися за певним робочим місцем та видаватися робітникам і
службовцям лише під час виконання тих робіт, для яких вони передбачені.
Відповідальність за чергові засоби індивідуального захисту покладають на особу з
адміністративно-технічного персоналу.
1.11. Забороняється робітникам та службовцям після закінчення роботи виносити
спеціальне взуття, спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту за межі
підприємства.
1.12. Спеціальний одяг, спеціальне взуття, повернені робітниками та службовцями
по закінченні строку носіння, але ще придатні до використання, повинні бути
відремонтовані та використані за призначенням, а не придатні до носіння – списані.
2. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ЗІЗ У ПРИМІЩЕННЯХ СКЛАДІВ
2.1. Під час зберігання ЗІЗ у приміщеннях складів повинні дотримуватися вимоги,
викладені в нормативно-технічній документації на ці засоби.
2.2. Після транспортування ЗІЗ в умовах знижених температур перед видаванням
робітникам засоби індивідуального захисту необхідно витримати в умовах температури
зберігання не менше доби.
2.3. Приміщення складів для зберігання ЗІЗ повинні бути сухими, опалюваними, з
природною вентиляцією, що забезпечує одноразовий повітряний обмін на годину, й
оснащені автоматичною охоронно-пожежною сигналізацією, вимірювачами температури
та вологості (психрометри).
2.4. Під час стелажного зберігання спецодяг повинен розміщуватися за родовою
ознакою (чоловічий, жіночий), за видами (костюми, халати, утеплений спецодяг,
водозахисний спецодяг, комбінезони та ін.). Навпроти кожного виду спецодягу на
стелажах повинні вивішуватися таблички із зазначенням стандарту, технічних умов, виду,
розміру та зросту.
2.5. Хутряні вироби (кожухи, кожушки овчинні та ін.) повинні складатися навпіл
лицьовим боком усередину. Під час зберігання хутряних та вовняних виробів повинен
застосовуватися протимільний засіб, запакований у бавовняні торбинки, розміщені між
виробами.
2.6. Костюми, плащі та інші вироби з прогумованих тканин та штучної шкіри
повинні складатися лицьовим боком у два згини, перегинатися впоперек та розміщуватися
на стелажах.
2.7. Спецодяг з бавовняних, напівлляних, лляних тканин повинен складатися на
стелажах таким чином: куртки розстібнуті, бічні сторони складені вздовж спини та виріб
складений упоперек. Куртки та штани повинні розміщуватися окремо.
2.8. Спецвзуття, яке надходить на склад, повинне зберігатися в окремих сухих
приміщеннях ізольовано від будь-яких інших предметів та матеріалів, розсортовуватися за
видами, захисними якостями.
2.9. Зберігання взуття у тарі повинно здійснюватися на стелажах або дерев'яних
помостах штабелями висотою не більше як 1,5 м. Відстань від підлоги до помосту або
нижньої полиці стелажа повинна бути не меншою як 0,2 м. Відстань від взуття, що
зберігається, до зовнішніх стінок складу, опалювальних та нагрівальних приладів повинна
бути не меншою як 1,0 м. Між стелажами, штабелями та стінками складу повинні бути
проходи не меншими як 0,7 м. Взуття повинне захищатися від попадання прямого
сонячного проміння, впливу парів, газів і хімічних речовин.
Зберігання засобів індивідуального захисту хребта (протирадикулітні пояси)
повинно здійснюватися на стелажах або дерев'яних помостах штабелями висотою не
більше як 1,0 м. Під час зберігання протирадікулітних поясів повинен застосовуватися
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протимільний засіб, запакований у бавовняні торбинки, розміщені між виробами, які
зберігаються.
2.10. Чоботи та півчоботи шкіряні, з полімерних матеріалів повинні складатися по
двоє з розпрямленими халявами, берцями.
2.11. Протягом довгострокового зберігання спецвзуття в складі повинні
здійснюватися заходи щодо запобігання псуванню міллю підкладки утепленого
спецвзуття, а також вкладних устілок із повсті. Під час зберігання спецвзуття не повинне
піддаватися впливу мастил, бензину, кислот, розчинників.
2.12. Полімерне спецвзуття повинне зберігатися при температурі від +5 до +20°С та
відносній вологості 50–70%.
2.13. Валяні чоботи повинні зберігатися в добре вентильованому приміщенні з
температурою від +8 до +16°С та відносною вологістю повітря 55–56% і не рідше 2 разів
на рік оброблятися протимільним засобом. Взяте на зберігання утеплене спецвзуття, яке
було в користуванні, повинно підлягати дезинфекції, старанно очищатися від
забруднення.
2.14. Каски захисні у складських приміщеннях повинні зберігатися розсортованими
за типорозмірами та кольорами в зачиненому сухому опалюваному приміщенні з
температурою повітря +15...+18°С на відстані не меншій як 1,0 м від опалювальних
приладів на стелажах.
2.15. Респіратори, окуляри та маски захисні, рукавички гумові, ізолюючі костюми,
протишумні навушники, наколінники можуть розкладатися на стелажах як у коробках,
пакетах, пачках, так і розпаковані.
Респіратори та наколінники повинні зберігатися у заводській упаковці в
опалюваному приміщенні з нормальною вологістю повітря не ближче як 1 м від
опалювальних приладів. Їх необхідно оберігати від руйнуючого полімерні матеріали
(гуму, пластмаси та ін.) впливу світла, особливо від прямого сонячного проміння.
2.16. Ящики з респіраторами та додатковими фільтруючими патронами можуть
зберігатися у штабелях, але не більше ніж 5 ящиків по висоті. При цьому вони не повинні
підлягати механічним впливам і дії прямого сонячного проміння. Температура в
приміщенні протягом зберігання респіраторів може бути в межах від 0 до +25°С.
Респіратори, що зберігалися при температурі 0° та нижче, перед використанням потрібно
витримувати протягом 24 годин при кімнатній температурі.
2.17. Запобіжні пояси повинні зберігатися у підвішеному стані або
розташовуватися на полицях стелажів в один ряд. Перед закладанням на зберігання
запобіжні пояси повинні просушуватися, металеві частини протиратися, а шкіряні
змащуватися жиром.
2.18. При штабельному зберіганні захисних та запобіжних пристосувань ящики,
мішки, коробки та пакети з перерахованими виробами повинні вкладатися на дерев'яні
помости. Відстані між штабелями, а також між штабелями та зовнішніми стінами складу
повинні бути не меншими за 0,7м.
3. ЗБЕРІГАННЯ ЗІЗ ПРОТЯГОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
3.1. Зберігання ЗІЗ, що знаходяться в експлуатації, здійснюється в спеціально
оснащених приміщеннях (гардеробних, респіраторних та ін.).
3.2. За часом зберігання ЗІЗ розрізняють: міжзмінне, тимчасове (на період
відпустки, хвороби та ін.) та сезонне. Зберігання здійснюється відкритим, закритим або
іншими способами.
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