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ВСТУП 
 

Друга навчальна практика, яка є продовженням навчального процесу, 
відбувається в професійних училищах, навчальних комбінатах, лабораторіях, в 
умовах виробництва, в будівельній бригаді навчального закладу тощо, що 
сприяє активному засвоєнню теоретичних знань, формуванню конкретних 
уявлень про будівельні робітничі професії, набуттю навичок щодо виконання 
будівельних робіт, ознайомленню з технологією та інструментами 
(обладнанням), що використовуються в процесі виконання даних робіт; 
закріпленню, поглибленню і розширенню знань з теоретичних фахових 
дисциплін, формуванню критичного сприйняття значної кількості різноманітної 
інформації. 

Згідно з освітньою програмою та навчальним планом підготовки 
бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
професійного спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і 
матеріалів» друга навчальна практика проводиться наприкінці четвертого 
семестру протягом двох тижнів на об’єктах, згаданих вище. Заклади та 
підприємства, що являються базами практики, організовують і проводять 
практику студентів відповідно до положення та програми практики, 
забезпечуючи студентів місцями для проходження практики, що надає 
можливість для найбільш ефективного її проходження. 

По закінченню практики студент повинен надати керівникам практики від 
університету та установи письмовий звіт про проходження практики і скласти 
диференційний залік з практики в терміни, встановлені кафедрою. 

Для допомоги студентам, які проходять практику, в даному виданні 
наводиться список рекомендованих джерел інформації, до якого входять 
підручники, навчальні посібники, довідники та нормативні документи. 

Державні стандарти та інші нормативні документи наведено за станом на 
1 січня 2017 року. 

 

 
 
 
 
 



4 

 

1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Керівництво другою навчальною практикою 
 

Загальна відповідальність за організацію та проведення практики 
студентів покладається на ректора університету. 

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюється кафедрою 
фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів. Для 
керівництва практикою на місцях кафедра призначає досвідчених професорів, 
доцентів та викладачів. 

Керівники практики, які призначаються кафедрою, до її початку 
відвідують місця проведення практики для підготовки до того, як туди 
прибудуть студенти, а також узгоджують та організовують умови для 
виконання ними програми практики. 

Керівники практики студентів від університету повинні: 
• забезпечувати проведення всіх організаційних заходів перед 

прибуттям студентів на практику; 
• проводити інструктаж про порядок проходження практики та 

інструктаж щодо техніки безпеки; 
• здійснювати контроль за забезпеченням закладами та підприємствами 

нормальних умов праці студентів, а також за проведенням інструктажів щодо 
охорони праці та техніки безпеки; 

• забезпечувати високу якість проходження практики студентами 
відповідно до навчального плану та програми; 

• надавати оперативну допомогу, проводити консультації щодо 
робітничих професій за спрямуванням спеціальності з підтвердженням набутої 
професії кваліфікаційним розрядом, проводити консультації щодо виконання 
індивідуального завдання та складання звіту. 

Заклади та підприємства, що являються базами практики, організовують і 
проводять практику студентів згідно з положенням та програмою практики. 
Вони забезпечують студентів місцями проходження практики, що надає 
можливість для найбільш ефективно виконати її програму. 

Відповідальність за організацію практики в закладах та на підприємствах 
покладається на керівників практики від закладу або підприємства. 

Загальне керівництво практикою студентів покладається на одного з 
провідних робітників або висококваліфікованих спеціалістів, які затверджені 
наказом керівника від закладу або підприємства. 

Керівник практики студентів від установи повинен: 
• здійснювати загальне керівництво студентами; 
• систематично спостерігати за роботою студентів та своєчасно 

вказувати на допущені помилки, обговорювати способи їх усунення; 
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• прищеплювати студентам навички щодо роботи згідно з 
інструкційними картами; 

• прищеплювати навички щодо раціональної організації праці та 
робочого місця, бережного відношення до обладнання та інструментів, 
економного витрачання матеріалів та енергії; 

• ставити вимоги щодо безумовного виконання правил внутрішнього 
розпорядку; 

• спільно з керівником практики від університету організовувати і 
контролювати проходження практики студентами відповідно до навчального 
плану та програми; 

• дотримуватися календарного графіка проходження практики, 
узгодженого з університетом; 

• забезпечувати якісне проведення інструктажів щодо охорони праці та 
техніки безпеки; 

• залучати студентів до загальної роботи колективу; 
• надавати поточну допомогу в підборі матеріалів для звіту про 

проходження практики; 
• контролювати дотримання практикантами трудової дисципліни та 

здійснювати облік роботи студентів; 
• звітувати перед керівництвом підприємства про організацію і 

проведення практики. 
Керівник практики студентів від установи також є членом комісії з 

приймання диференційних заліків під час захисту студентами звітів про 
проходження практики. Керівник практики студентів від установи в разі 
необхідності може накласти стягнення на практикантів, які порушують правила 
внутрішнього розпорядку, а також повідомити про це ректора університету. 

 

1.2 Обов’язки студентів під час проходження другої навчальної 
практики 

 

Студент під час проходження практики зобов’язаний: 
• повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики; 
• дотримуватись діючих в установах правил внутрішнього розпорядку; 
• суворо дотримуватися правил щодо охорони праці, техніки безпеки та 

виробничої санітарії; 
• нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні зі 

штатними працівниками. 
Після проходження практики студент повинен надати керівникам практик 

від університету та установи письмовий звіт про проходження практики і 
скласти диференційований залік з практики в терміни, встановлені кафедрою. 
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1.3 Порядок складання та оформлення звіту, підведення підсумків та 
складання заліків 

 

Звіт є самостійною роботою студента, яка підбиває підсумок його 
діяльності в період другої навчальної практики. Це основний документ, за яким 
визначається якість проходження практики студентом. 

Обсяг звіту має складати приблизно 20-25 сторінок тексту. 
Звіт рекомендується оформляти згідно з ДСТУ 3008-2015 та  

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
Приблизна рекомендована структура звіту: 
Вступ. 
1 Мета та завдання практики. 
2 Опис основних технологічних переділів під час виконання робіт, 

передбачених індивідуальним завданням. 
3 Опис інструментів та обладнання, що використовуються під час 

виконання робіт. 
4 Характеристика основних матеріалів, їх властивості. 
5 Характеристика основних матеріалів, їх властивості. 
6 Контроль якості виконаних робіт (посилання на діючі стандарти, 

технічні умови, будівельні норми й ін.). 
7 Загальні вимоги щодо техніки безпеки та охорони праці під час 

виконання робіт. 
Висновки. 
Список використаних джерел інформації. 
Звіт про проходження практики може бути написаний від руки чорнилом 

або виконаний з використанням комп’ютерної техніки на одній стороні аркуша 
формату А4 (297×210 мм). У процесі оформлення звіту необхідно 
дотримуватися вимог ЄСКД. Розмірності вживаних одиниць вимірювання і 
параметри наводяться в одиницях СВ. 

Текст звіту висловлюється в безособовій формі літературною мовою, 
стисло і грамотно. В тексті необхідно посилатися на використані джерела 
інформації згідно з ДСТУ 3008-2015 або ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, вказувати 
джерела найбільш важливих відомостей, формул, довідникових даних. 

Звіт має містити необхідний ілюстративний матеріал, фотографії, 
креслення, схеми, графіки тощо у вигляді вклейок або окремих аркушів, мати 
заголовний лист (додаток А), зміст. 

Звіт підписується студентом та здається на кафедру. 
Звіт необхідно здати керівнику практики від університету для перевірки 

за декілька днів до закінчення практики. 
Після перевірки звіту студент складає диференційований залік з практики 

керівнику практики від університету. 
Оцінювання виконання програми практики здійснюється за кредитно-

трансферною системою організації навчального процесу. Кредитно-трансферна 
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система передбачає оцінювання результатів проходження практики за шкалами 
університету, національною та ECTS. 

Виконання програми практики оцінюється до 100 балів за шкалою 
вищого навчального закладу та відповідним рівнем оцінювання за 
національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 1.1). 

Своєчасність, ритмічність, послідовність і якість виконання програми 
практики студентом оцінюється за двома змістовими модулями в 60 і 40 балів 
кожен за шкалою університету з відповідним оцінюванням кожного модуля за 
національною шкалою (табл. 1.2). 

 
Таблиця 1.1 – Відповідність оцінювання знань студента за шкалами 

університету, національною та ECTS 
 

Оцінка за шкалою 
університету  

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 

шкалою 
90…100 А відмінно 
82…89 В 
74…81 С 

добре 

64…73 D 
60…63 Е 

задовільно 

35…59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0…34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 
Таблиця 1.2 – Відповідність шкал оцінювання знань студента за 

результатами виконання змістових модулів 
 

Університетська шкала оцінювання 
модуля в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

60 40 
Відмінно А 54-60 36-40 

В 49-53 33-35 
Добре 

С 44-48 30-32 
D 38-43 26-29 

Задовільно 
Е 36-37 24-25 

Незадовільно Fх 21-35 14-23 
Неприйнятно F 1-20 1-13 
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Перший змістовий модуль в межах від 1 до 60 балів оцінюється за 
результатами виконання першого етапу проходження практики за такими 
показниками: 

− опанування основних технологічних переділів під час виконання 
будівельних робіт, передбачених індивідуальним завданням;  

− опанування інструментів та обладнання, що використовуються під час 
виконання будівельних робіт;  

− вивчення характеристик основних використовуваних матеріалів, їхніх 
властивостей; 

− опанування структурної схеми виконання будівельних робіт; 
− опанування контролю якості виконаних будівельних робіт; 
− опанування загальних вимог щодо техніки безпеки та охорони праці 

під час виконання будівельних робіт. 
Кожен з показників першого змістового модуля оцінюється в межах від 1 

до 10 балів. Кожне зауваження щодо невиконання складового показника 
знижує його оцінку на 1-2 бали залежно від рівня невиконання. 

Другий змістовий модуль в межах від 1 до 40 балів оцінюється за 
результатами виконання другого етапу проходження практики та виконання 
заключного етапу практичної підготовки – оформлення та захисту звіту з 
практики за такими показниками: 

− якість оформлення звіту відповідно до нормативних вимог  
(0...10 балів); 

− відповіді на питання під час захисту звіту з практики (від 0 до 30 
балів). 

Кожне зауваження щодо невиконання складового показника знижує його 
оцінку на 1-2 бали залежно від рівня невиконання. 

За кожним зі змістових модулів підсумовуються бали і визначається 
загальна їхня кількість за виконання програми практики. На підставі таблиці 1.1 
виставляється оцінка за диференційований залік. Під час підсумкового 
оцінювання беруться до уваги нижченаведені критерії. 

Оцінка «відмінно» – від 90 до 100 балів (А) – виставляється студенту, 
який під час проходження практики поглибив теоретичні знання, склав звіт 
відповідно до нормативних вимог, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно 
захищав його, правильно та впевнено застосовував набуті теоретичні знання на 
практиці. 

Оцінка «добре» – від 82 до 89 балів (В) – виставляється студенту, який 
твердо засвоїв теоретичний матеріал, застосовував його на практиці, грамотно й 
послідовно викладав матеріал звіту під час захисту, не допускаючи при цьому 
помилок; 

Оцінка «добре» – від 74 до 81 бала (С) – виставляється студенту, який не 
допускав суттєвих неточностей у відповідях на запитання, правильно 
застосовував теоретичні положення на практиці. 
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Оцінка «задовільно» – від 64 до 73 балів (D) – виставляється студенту, 
який володів знаннями тільки основного матеріалу звіту, але не засвоїв його 
деталей, допускав неточні формулювання; 

Оцінка «задовільно» – від 60 до 63 балів (Е) – виставляється студенту, 
який допускав порушення послідовності у викладенні матеріалу та відчував 
труднощі в застосуванні теоретичних знань на практиці. 

Оцінка «незадовільно» від 35 до 59 балів (FX) – виставляється студенту, 
який не володів значною частиною матеріалу звіту, допускав суттєві помилки, 
невпевнено, з великими труднощами застосовував теоретичні знання на 
практиці, але здатний доопрацювати матеріали звіту та повторно його 
захистити без повторного проходження практики; 

У разі виставлення оцінки «незадовільно» – від 1 до 34 балів (F), студент 
відраховується з університету за умови обов’язкового повторного проходження 
практики з відновленням навчання в університеті. 

Диференційований залік, зазвичай, приймається в день закінчення 
практики або в додатково призначені терміни. Студентові, який не склав залік у 
встановлені терміни, виставляється оцінка «незадовільно». 

Студенти, які отримали незадовільні оцінки в результаті несумлінного 
відношення до проходження практики, виявлення під час захисту повної 
непідготовленості відповідно до програми або ті, які не виконали програму 
практики, відраховуються з університету. 

 

2 ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 
 

2.1 Мета і завдання практики 
 

Робочим навчальним планом спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів» передбачено проходження другої навчальної практики 
наприкінці четвертого семестру в червні протягом двох тижнів після закінчення 
теоретичного навчання на другому курсі (90 годин – 3 кредитних модулі ESTS). 

Програму проходження другої навчальної практики складена відповідно 
до закону України «Про вищу освіту», на основі «Положення про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого 
наказом Міністерства освіти України № 93 від 08.04.1993 р., Наказу 
Міністерства освіти і науки України №1/9 – 398 від 01.08.2005 р., 
«Рекомендацій про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України», ухвалених рішенням Вченої ради ІІТЗО від 24 квітня 2013 року 
(протокол № 5) – К.: 2013», «Положення про проведення практики студентів 
Харківського національного університету будівництва та архітектури», 
затвердженого в ХНУБА в 2014 році. 

Програма проходження другої навчальної практики відповідає освітньо-
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кваліфікаційній характеристиці, освітній програмі, структурно-логічній схемі, 
наскрізній програмі практик та навчальному плану підготовки бакалаврів 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного 
спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». 

Метою практики є набуття студентами навичок щодо будівельних 
робітничих професій; ознайомлення з технологією та інструментами 
(обладнанням), які використовуються в процесі виконання даних робіт; 
закріплення, поглиблення і розширення знань з теоретичних фахових 
дисциплін. 

Друга навчальна практика дозволяє студенту під час її проходження 
вирішити такі завдання: 

• ознайомитися з принципами організації робочого місця робітників 
будівельних спеціальностей; 

• ознайомитися з інструментами та технологічним обладнанням, які 
використовуються в процесі виконання малярних, штукатурних, каменярських, 
бетонярних та інших робіт; 

• засвоїти основні операції та методи контролю; 
• набути практичних навичок щодо виконання даних робіт; 
• ознайомитися з улаштуванням та оцінити технічний рівень 

технологічного обладнання (інструментів), яке використовується; 
• ознайомитися з правилами технічної експлуатації інструменту та 

обладнання, властивостями та галуззю застосування матеріалів, які 
використовуються в процесі виконання перелічених видів робіт; 

• ознайомитися з методами контролю якості та з методами виявлення й 
усунення браку; 

• засвоїти діючу нормативну й технічну документацію. 
З метою поглибленого вивчення робітничих будівельних професій 

керівник практики від університету видає студенту індивідуальне завдання. 
Під час проходження другої навчальної практики студент повинен 

кваліфіковано та ініціативно виконувати всі службові обов’язки відповідно до 
посади, яку він займає. 

З часу зарахування студентів-практикантів на роботу і до закінчення 
практики вони повинні дотримуватись вимог трудового законодавства, правил 
праці та діючих правил внутрішнього розпорядку даної установи або 
підприємства. 

У результаті проходження другої навчальної практики студент повинен: 
- знати: 
• алгоритм виконання певних будівельних робіт; 
• характеристику використовуваних матеріалів та їхні властивості; 
• інструменти та обладнання, що використовуються під час виконання 

будівельних робіт; 
• структурну схему та послідовність виконання будівельних робіт; 
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• діючі стандарти, будівельні норми і правила, технологічні умови та 
вимоги щодо контролю якості застосовуваних матеріалів і виконуваних робіт; 

• заходи щодо техніки безпеки та охорони праці. 
-  уміти: 
• організовувати робоче місце; 
• правильно використовувати інструменти та технологічне обладнання, 

яке використовується під час виконання малярних, штукатурних, каменярських, 
бетонярних та інших робіт; 

• правильно використовувати методи контролю виконаних робіт; 
• професійно виконувати робочі обов'язки; 
• правильно використовувати діючу нормативну й технічну 

документацію. 
-  набути навичок: 
• щодо організації праці робітників будівельних робочих професій; 
• щодо вирішення поставлених завдань з найменшими затратами праці 

та найбільшою ефективністю; 
• щодо організації роботи обладнання та засобів малої механізації для 

виконання технологічних операцій; 
• щодо оцінки якості виконуваних робіт за всіма операціями 

технологічного процесу; 
• щодо роботи з нормативною документацією; 
• щодо оцінки виконання завдання на робочому місці та оформлення 

звітної документації. 
До компетентностей, якими повинен оволодіти студент у результаті 

проходження другої навчальної практики належать: 
• здатність продемонструвати практичні інженерні навички; 
• здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних 

проблем; 
• здатність застосовувати й інтегрувати знання і розуміння інших 

інженерних дисциплін; 
• здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних 
рішень; 

• здатність продемонструвати розуміння вимог до інженерної 
діяльності для забезпечення сталого розвитку; 

• здатність продемонструвати розуміння питань використання 
технічної літератури та інших джерел інформації; 

• здатність продемонструвати розуміння правових рамок, що мають 
відношення до інженерної діяльності, включаючи питання персоналу, здоров'я, 
безпеки і ризику (в тому числі екологічного ризику); 

• здатність продемонструвати розуміння відповідних кодексів 
практики і промислових стандартів; 
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• здатність продемонструвати розуміння проблем якості; 
• здатність продемонструвати знання характеристик будівельних 

матеріалів, обладнання, процесів та продуктів; 
• здатність продемонструвати розуміння контекстів, у яких інженерні 

знання можуть бути застосовані (наприклад, управління операціями, розробка 
технології тощо). 

Програмними результатами навчання являються:  
• здатність обирати й використовувати відповідне обладнання, 

інструменти та методи; 
• уміння поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних 

завдань; 
• здатність продемонструвати розуміння застосовуваних методик і 

методів, а також їх обмеження; 
• здатність продемонструвати розуміння нетехнічних наслідків 

інженерної практики; 
• здатність продемонструвати майстерність і лабораторні навички; 
• здатність продемонструвати розуміння проблем здоров'я, безпеки і 

правових питань та відповідних обов'язків інженерної практики, соціальних та 
екологічних наслідків технічних рішень, відповідальності та обов’язків щодо 
дотримання кодексу професійної етики і норм інженерної практики. 

 

2.2 Зміст практики 
 

Перед початком другої навчальної практики проводяться вступний та 
первинний інструктажі щодо техніки безпеки. 

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці з кожним 
студентом індивідуально з практичним демонструванням безпечних прийомів 
та методів праці. 

До студентів доводиться інформація про необхідність суворого 
виконання прийнятих в установах правил праці та протипожежної безпеки. 

Характеристики деяких спеціальностей і заходи щодо техніки безпеки 
наведено в підрозділі 2.3. 

 

2.3 Характеристики поширених професій будівельних працівників 
 

Арматурник. Арматурник 2 розряду, який виконує найпростіші роботи 
під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій, повинен знати: 
види арматурної сталі; правила та способи розмотування й різання сталі; 
правила транспортування та складання готових каркасів; будову ручних лебідок 
і верстатів для розмотування, виправлення та різання арматури; найпростіші 
правила сигналізації під час монтажу арматурних конструкцій. До переліку 
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робіт, які виконує арматурник 2 розряду, належать сортування арматурної сталі 
за марками й діаметрами, розмотування та витягування арматурної сталі за 
допомогою ручних лебідок, випрямляння арматурної сталі, різання арматурної 
сталі ручними верстатами, гнуття арматурної сталі на ручному верстаті, 
в’язання звичайних плоских каркасів, зачеплення арматурних конструкцій 
інвентарними стропами. 

Арматурник 3 розряду, який виконує прості роботи під час виготовлення 
та монтажу арматури й армоконструкцій, повинен знати: основні види 
арматури; основи будови армоконструкцій, ручних, приводних і 
напівавтоматичних верстатів, на яких виготовляється арматура; правила 
заготівлі арматури; прийоми складання, встановлення та кріплення простої 
арматури й армоконструкцій; допуски під час виготовлення та монтажу 
арматури й армоконструкцій. До переліку робіт, які виконує арматурник 3 
розряду, належать розмотування та витягування арматурної сталі за допомогою 
електролебідок, різання арматурної сталі на приводних та напівавтоматичних 
верстатах, гнуття арматурної сталі за допомогою ручних або механічних 
верстатів, якщо стержень має не більше чотирьох відгинів; розмічання, 
розкладання стержнів та каркасів в опалубці простих конструкцій; складання та 
встановлення простих сіток і плоских простих каркасів масою до 100 кг; 
установлення і закріплення найпростіших закладних частин, установлення 
арматури з окремих стержнів у фундаментах і плитах. 

Арматурник 4 розряду, який виконує роботи середньої складності, що 
здійснюються під час виготовлення та монтажу арматури й арматурних 
конструкцій, повинен знати: способи застосування такелажних пристроїв та 
механізмів для монтажу арматури, арматурних конструкцій, а також для 
попереднього напруження арматури всіх видів; способи розмічання розставлень 
у шаблон або кондуктор і вивіряння за кресленнями та ескізами стержнів, 
простих сіток і плоских каркасів; правила підготовки арматури до зварювання, 
у тому числі ванним способом. До переліку робіт, які виконує арматурник 4 
розряду, належать гнуття арматурної сталі за допомогою ручних і приводних 
верстатів, якщо стержень має більше чотирьох відгинів; складання й монтаж 
простих сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг та подвійних сіток масою 
до 100 кг; установлення арматури з окремих стержнів у масивах, 
підколонниках, колонах, стінах і перегородках; попереднє натягування 
арматурних стержнів і пучків колон; установлення анкерних болтів і закладних 
деталей у конструкції середньої складності; вивіряння встановлених сіток і 
каркасів, розчищання арматурних випусків для ванношовного зварювання. 

Арматурник 5 розряду, який виконує складні роботи під час виготовлення 
та монтажу арматури й арматурних конструкцій, повинен знати: правила 
приймання плоских арматурних каркасів і блоків, розставляння стержнів під 
час збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів за 
кресленнями та ескізами; порядок вивіряння встановленої арматури й 
армоконструкцій; правила встановлення закладних вентиляційних деталей і 
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трубних проходок атомних електростанцій. До переліку робіт, які виконує 
арматурник 5 розряду, належать збирання й монтаж складних сіток та плоских 
каркасів (незалежно від маси), подвійних сіток масою більше 100 кг і простих 
просторових каркасів; збирання арматури для конструкцій, що бетонуються в 
пересувній опалубці; монтаж арматури з окремих стержнів з розмічанням 
розставлень відповідно до креслень у плитних основах, безбалкових і 
ребристих перекриттях, сходових маршах, прогонових будівлях мостів, 
зворотних склепіннях і криволінійних стінах гірничих вироблень, штолень, у 
баштах градирень, трубах тощо; попереднє натягування арматурних стержнів і 
пучків плитних прогонових будівель мостів, установлювання анкерних болтів і 
закладних деталей у складних конструкціях, установлювання закладних 
вентиляційних деталей і трубних проходок атомних електростанцій. 

Арматурник 6 розряду, який виконує особливо складні арматурні роботи, 
повинен знати: технологію виготовлення й монтажу особливо складної 
арматури; правила збирання просторових арматурних каркасів, армоопалубних 
блоків і фермопакетів; технологію виготовлення арматурних пучків з окремих 
дротів і жмутів. До переліку робіт, які виконує арматурник 6 розряду, належать 
збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів, 
армоопалубних блоків і фермопакетів; монтаж арматури з окремих стержнів у 
головах шлюзів із закладними частинами для воріт, у відсмоктувальних трубах, 
спіральних камерах, забральних балках, підгенераторних конструкціях, донних 
і підвідних трубах, галереях, повітроводах, фундаментах турбогенераторів, 
бункерах, бункерних галереях, склепіннях і тонкостінних оболонках, колонах 
надаркової будівлі, арках і зв’язках між арками; виготовляння арматурних 
пучків з окремих дротів і жмутів; монтаж арматури прогонових будівель мостів 
із каркасів, сіток і попередньо напружуваних стержнів та пучків; попереднє 
натягування пучків ребристих і коробчастих прогонових будівель; монтаж 
арматури опор мостів і водопропускних труб. 

 
Бетоняр. Бетоняр 2 розряду, який виконує найпростіші роботи під час 

приготування бетонної суміші й укладання її у конструкції, повинен знати: 
способи приготування бетонних сумішей вручну; способи насікання бетонної 
поверхні; прийоми подавання готових бетонних сумішей у конструкції; правила 
догляду за бетоном; прийоми розбирання бетонних та залізобетонних 
конструкцій вручну; способи розбирання опалубки найпростіших конструкцій. 
До переліку робіт, які повинен виконувати бетоняр 2 розряду, належать: 
насікання бетонної поверхні ручними інструментами, приймання бетонної 
суміші з транспортних засобів; дозування складових за масою й об’ємом за 
допомогою пристроїв; приготування бетонної суміші вручну; розбирання 
бетонних і залізобетонних конструкцій вручну; пробивання отворів і борозен у 
бетонних та залізобетонних конструкціях ручними інструментами; догляд за 
бетоном, розбирання опалубки найпростіших конструкцій; очищення опалубки 
від бетону. 
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Бетоняр 3 розряду, який виконує бетонування простих бетонних і 
залізобетонних монолітних конструкцій, повинен знати: основні властивості й 
марки цементу, заповнювачів і бетонних сумішей; основні елементи 
монолітних і залізобетонних конструкцій; основні способи укладання й 
ущільнення бетонної суміші; будову та прийоми роботи з електрифікованим і 
пневматичним інструментом; правила складання опалубки простих 
конструкцій; вимоги до встановлення опалубки й арматури; прийоми 
розламування бетонних і залізобетонних конструкцій за допомогою 
механізованого інструменту; правила переміщення та подавання вантажів. До 
переліку робіт, які виконує бетоняр 3 розряду, належать: укладання бетонної 
суміші у фундаменти, основи, масиви; укладання бетонної суміші на 
горизонтальних площинах; улаштовування бетонних фундаментів під залив, 
улаштовування підстильних шарів і бетонних основ підлог; улаштовування 
цементної стяжки; зачіплювання цебра інвентарними стропами за петлі (скоби, 
гаки); насікання та розламування бетонних і залізобетонних конструкцій 
пневматичними та електричними інструментами; замуровування вибоїн, 
отворів і борозен бетонною сумішшю, зрубування голів залізобетонних паль 
вручну та пневматичним інструментом, монтаж каналоутворювачів. 

Бетоняр 4 розряду, який виконує бетонування бетонних і залізобетонних 
монолітних конструкцій середньої складності, повинен знати: основні вимоги 
до якості бетонних сумішей, готових конструкцій і виробів; правила 
улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття та вимоги до його 
якості; види й основи будови бетононасосів і бетоноводів, машин та пристроїв 
для прорізування швів під час улаштовування цементно-бетонного дорожнього 
покриття, бетоноукладальних і бетонообробних дорожніх машин, вібраторів і 
вібромайданчиків, вакуумних агрегатів; правила бетонування конструкцій у 
зимовий час і способи прогрівання бетону; види протиморозних добавок та 
сферу їх застосування; правила установлення й розбирання опалубки 
конструкцій середньої складності та підтримуючого риштування; правила та 
прийоми збирання та установки простої арматури. До робіт, які виконує 
бетоняр 4 розряду, належать: укладання бетонної суміші в опалубку колон, 
стін, балок, плит, мостових опор, бичків, укладання бетонної суміші на похилу 
площину (в укоси греблі, дамби, каналів тощо); укладання спеціальних та 
важких бетонних сумішей у конструкції атомних електричних станцій (АЕС); 
улаштовування та ремонт чистих цементних підлог з нарізуванням на смуги і 
шашки; улаштовування чистих бетонних підлог методом вакуумування; 
улаштовування та ремонт бетонних підлог, укладання бетонної суміші під воду 
методом вертикально переміщуваних труб і заповнення під водою пустот, що 
утворилися в бутовій засипці, методом висхідного розчину; загладжування 
поверхні металевими гладилами з підсипанням цементу; прорізування 
температурних швів з оброблянням їх під час улаштовування цементно-
бетонного дорожнього покриття; обробляння крайки швів та поверхні 
дорожнього цементно-бетонного покриття; виготовляння на полігонах 
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будівельних майданчиків блоків плитних прогонових будівель мостів; електро- 
й паропрогрівання бетону. 

Бетоняр 5 розряду, що виконує бетонування складних залізобетонних 
монолітних конструкцій, повинен знати: способи виготовлення напружено-
армованих конструкцій та виробів; правила збирання опалубки складних 
конструкцій; правила та прийоми збирання та установки складної арматури; 
методи контролю міцності та водонепроникності бетону. Приклади робіт: 
укладання бетонної суміші в опалубку тонкостінних конструкцій куполів, 
склепінь, резервуарів та бункерів, конструкцій камер аерації, роздільних стінок 
промивних галерей і міжкамерних стінок відстійників, стінок спіральних камер, 
перекриття та відсмоктувальних труб гідроспоруд у ребристі, коробчасті та 
інші складні конструкції прогонових будівель мостів, а також в усі напружено-
армовані монолітні конструкції; укладання особливо важких бетонних сумішей 
в опалубку конструкцій АЕС, заливання бетонної суміші за облицювання та в 
штраби із закладними частинами; виготовлення на полігонах будівельних 
майданчиків напружено-армованих залізобетонних виробів (прогонових 
будівель мостів та шляхопроводів, довгомірних паль та опор, ферм і балок 
великих прогонів); улаштовування буронабивних паль. 
 

Газозварник. Газозварник 2 розряду, що виконує газове зварювання 
простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевої сталі в нижньому та 
верхньому положеннях зварного шва; попереднє підігрівання конструкцій та 
деталей, повинен знати: основні прийоми зварювання простих деталей; будову 
газогенераторної установки, балонів, редукторів, зварювальних пальників та 
правила користування ними; основні властивості металів та газів, що 
застосовуються для зварювання металів. Робота, яку виконує газозварник  
2 розряду, має назву зварювання запобіжних сіток у приймальних трубах. 

Газозварник 3 розряду, який виконує газове зварювання середньої 
складності вузлів, деталей та трубопроводів з вуглецевої та конструкційної 
сталей в усіх просторових положеннях зварного шва (крім стельового); 
попереднє та супровідне підігрівання металу з додержанням заданого режиму, 
повинен знати: будову газозварювальної апаратури, яку обслуговує; будову 
зварних швів та способи їх випробовування; основні властивості металів, що 
зварюються; правила підготовки трубопроводів до зварювання; правила 
обирання режиму нагрівання металу залежно від його марки та товщини; 
причини виникнення внутрішньої напруги та деформації металу, що 
зварюється, заходи щодо їх запобігання; основні технологічні прийоми 
зварювання та наплавлення зі сталі. До переліку робіт, які виконує газозварник 
3 розряду, належать: зварювання вентиляційних труб, зварювання безнапірних 
трубопроводів для води (крім магістральних), зварювання зовнішніх та 
внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації. 

Газозварник 4 розряду, який виконує газове зварювання складних 
конструкцій та трубопроводів з вуглецевої та конструкційних сталей в усіх 
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просторових положеннях зварного шва; гаряче виправляння відповідальних і 
складних конструкцій, повинен знати: способи визначення режимів зварювання 
металу залежно від конфігурації та товщини; основні дані про метал, що 
зварюється; основні поняття про методи одержання та зберігання найбільш 
поширених газів, що використовуються для газового зварювання (ацетилену, 
водню, кисню, пропан-бутану тощо); види дефектів у зварних швах і методи 
запобігання їх утворенню, та методи їх усування; читання креслень. До 
переліку робіт, які виконує газозварник 4 розряду, належать: зварювання під 
час монтажу трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та 
теплофікації, зварювання технологічних трубопроводів (V категорії), 
зварювання трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання 
низького тиску. 

Газозварник 5 розряду, який виконує газове зварювання складних і 
відповідальних конструкцій та трубопроводів з вуглецевих та низьколегованих 
конструкційних сталей, призначених для роботи під динамічним 
навантаженням і тиском; термообробку газовим пальником зварних стиків 
після зварювання, повинен знати: механічні та технологічні властивості 
металів, що зварюються; технологічну послідовність накладення швів та 
режимів зварювання; способи контролю та випробовування відповідальних 
зварних швів; наслідки впливу термічної обробки на властивості зварного 
з’єднання. До переліку робіт, які виконує газозварник 5 розряду, належать: 
зварювання трубок імпульсивних систем КВП та автоматики, зварювання під 
час монтажу трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання 
низького тиску, зварювання технологічних трубопроводів III та IV категорій 
(груп), трубопроводів пари та води III та IV категорій, зварювання під час 
монтажу трубопроводів зовнішніх мереж газопостачання середнього та 
високого тиску. 

Газозварник 6 розряду, який виконує газове зварювання особливо 
складних і відповідальних конструкцій і трубопроводів з високовуглецевої 
сталі, призначених для роботи під динамічними та вібраційними 
навантаженнями та високим тиском, повинен знати: різноманітність легких та 
важких сплавів, їх зварювальні та механічні властивості; види корозії та 
фактори, що її спричиняють; необхідні знання з металографії зварних швів; 
методи спеціальних випробувань зварних виробів та призначення кожного з 
них. До переліку робіт, які виконує газозварник 6 розряду, належать: 
зварювання під час монтажу трубопроводів зовнішніх мереж газопостачання 
середнього та високого тиску, зварювання технологічних трубопроводів I та  
II категорій (груп), а також трубопроводів пари і води I та II категорій. 
 

Дорожній робітник. Дорожній робітник 1 розряду виконує підсобні 
роботи під час будівництва, ремонту, утримання автомобільних доріг і 
тротуарів. Прикладами виконуваних робіт є: очищення основ і покриття від 
снігу, бруду та пилу вручну, перекидання піску, гравію та щебеню, поливання 
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водою основ та покриття, очищення та змащування поверхонь рейкоформ під 
час улаштовування цементно-бетонного покриття, засипання цементно-
бетонного покриття піском, очищення дорожніх знаків та елементів обстановки 
дороги вручну. 

Дорожній робітник 2 розряду, який виконує найпростіші роботи під час 
будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, штучних споруд на 
них, тротуарів, повинен знати: види основних дорожньо-будівельних 
матеріалів, конструкцій дорожніх покриттів та штучних споруд на дорогах; 
способи приготування асфальтобетонних, цементно-бетонних, 
бітумомінеральних та інших сумішей; прийоми боротьби з ожеледицею та 
сніговими заметами; правила дорожнього руху. Прикладами виконуваних робіт 
є: розподілення дорожньо-будівельних матеріалів під час улаштовування та 
ремонту дорожніх основ та покриття, підчищання корита вручну після роботи 
землерийних машин, підготування рейкоформ; розбирання основ, покриття та 
бордюрів вручну; улаштовування та ремонт суцільного обдернування; 
просіювання піску, гравію та щебеню вручну на переносних грохотах. 

Дорожній робітник 3 розряду, який виконує прості роботи під час 
будівництва та ремонту автомобільних доріг, штучних споруд на них та 
тротуарів, повинен знати: основні властивості дорожньо-будівельних 
матеріалів; правила улаштування та ремонту грунтових і грунтових поліпшених 
доріг, тротуарів та основ під асфальтобетонні та цементно-бетонні покриття; 
правила користування механізованим інструментом, що застосовуються в 
процесі будівництва та ремонту доріг; прийоми розбирання й обрізання 
покриття та основ за допомогою механізованих інструментів; способи ліквідації 
наслідків руйнувань та відновлення дорожнього покриття; прийоми підготовки 
основи під рейкоформи під час будівництва цементно-бетонних доріг, основи 
будови дренажів. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття 
автомобільних доріг він повинен знати: види дорожньої розмітки та правила її 
нанесення вручну; правила виконання робіт на дорогах без закривання 
автомобільного руху; правила захисту робочих місць під час виконання робіт; 
основні властивості лакофарбових матеріалів. До переліку робіт, які виконує 
дорожній робітник 3 розряду, належать: улаштовування та профілювання під 
укочування за маяками, маячними рейками, шаблонами дорожніх основ з піску, 
піску-цементу, гравію, щебеню, профілювання грунтових та грунтових 
поліпшених доріг, установлювання дорожніх знаків, улаштовування та ремонт 
дренажів, ямковий ремонт грунтових поліпшених доріг, гравійного, щебеневого 
покриття, а також ремонт грунтових доріг окремими картами, розбирання 
дорожнього покриття та основ за допомогою механізованих інструментів, 
улаштовування та ремонт обдернування в клітинку, улаштовування основ під 
укладання бортового каменю, улаштовування та відновлення кюветів, 
водовідвідних та нагірних канав з додержанням поздовжніх ухилів та 
поперечних профілів. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього 
покриття автомобільних доріг він повинен здійснювати: визначення 
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контрольних точок для наступного нанесення ліній розмічання машинним 
способом; нанесення ліній пішохідного переходу вручну за допомогою 
шаблону; установлювання та знімання захисних засобів та конусів; виконання 
робіт із застосуванням лакофарбових матеріалів. 

Дорожній робітник 4 розряду, який виконує роботи середньої складності 
під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, штучних 
споруд на них та тротуарів, повинен знати: вимоги щодо якості матеріалів, що 
застосовуються для улаштування та ремонту доріг; правила бетонування в 
зимовий період та способи підігрівання бетону; правила будівництва та 
експлуатації дорожнього покриття, штучних споруд та обстановки дороги. Під 
час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг він 
повинен знати: вимоги до якості матеріалів, які застосовуються під час 
розмічання; види горизонтального та вертикального розмічань, порядок їх 
нанесення; правила та способи нанесення розмічань пістолетом-розпилювачем 
із застосуванням трафаретів; норми витрачання розмічальних матеріалів; 
вимоги до якості робіт; правила розмічання; правила виконання робіт в умовах 
часткового закривання та без закривання автомобільного руху. До переліку 
робіт, які виконує дорожній робітник 5 розряду, належать: улаштовування та 
профілювання покриття зі щебеню та гравію вручну за маяками, маяковими 
рейками та шаблонами, ремонт щебеневих, гравійних покриттів окремими 
картами, остаточне планування поверхні дорожнього покриття після 
розрівнювання машинами, встановлювання бордюрного каменю, маяків та 
маякових рейок, улаштовування підготовчого шару зі щебеню або гравію під 
фундаменти опор та труб, відведення атмосферних опадів з доріг та штучних 
споруд, обробляння та ремонт кромок швів та поверхні цементно-бетонного 
покриття, улаштовування й обслуговування бар’єрних та тросових захисних 
засобів. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття 
автомобільних доріг: попереднє розмічання контрольних точок за схемою 
організації руху; збирання та встановлювання шаблонів і нанесення 
розмічального матеріалу за допомогою пістолета-розпилювача; демаркування 
старої розмітки; участь у роботі під час розмічання доріг спеціальними 
машинами; виконання робіт із застосуванням лакофарбових матеріалів. 

Дорожній робітник 5 розряду, який виконує складні роботи під час 
будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, штучних споруд на 
них та тротуарів, повинен знати: методи оцінки стану дорожнього покриття та 
штучних споруд; будову та правила застосування геодезичних інструментів; 
методи боротьби з ерозією грунту; способи ліквідації ожеледиці на дорогах. Під 
час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг: 
основні види та властивості фарб, розчинників і термопластичних матеріалів, 
методи визначення їх в’язкості та текучості; способи нанесення лакофарбових 
матеріалів; розміри ліній, стріл і написів горизонтальної розмітки; порядок 
нанесення розмітки в поєднанні з дорожніми позначками або світлофорами; 
технічні вимоги до дорожньої розмітки; правила нанесення маркірувальних 
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матеріалів у поєднанні із світлоповертальними елементами; будову та принцип 
дії механізованого інструменту для нанесення термопластичних матеріалів; 
склад і технологію нанесення двокомпонентних пластичних матеріалів. До 
переліку робіт, які виконує дорожній робітник 5 розряду, належать: ліквідація 
місць осідання дорожнього покриття, улаштовування та ремонт труб, лотків, 
оголовків, підпірних стін та парапетів, налагодження окремих пошкоджень 
елементів архітектурного оформлення автомобільних доріг, розбивання 
пікетажу та елементів доріг у плані, визначення висотних позначок дорожніх 
споруд за допомогою геодезичного інструменту, улаштовування та ремонт 
дренажів і брукування з відновленням фільтрів, установлювання захисних та 
сигнальних пристроїв, закріплювання ярів, що розвиваються. Під час виконання 
робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг він повинен 
уміти: наносити лінії пішохідного переходу типу «зебра» фарбами та 
термопластичними матеріалами; позначати острівці, що розділяють 
транспортні потоки протилежних напрямків, використовуючи трафарет та 
пістолет-розпилювач; наносити стріли, що позначають напрямок руху, на 
смугах двокомпонентними пластиками, світлоповертальних елементів з 
використанням пневматичних пістолетів; розмічати вертикальні поверхні опор, 
постів, шляхопроводів, торцевих поверхонь порталів, тунелів, парапетів; 
виконувати роботи із застосуванням лакофарбових матеріалів. 

 
Землекоп. Землекоп 1 розряду, який розпушує та переміщає раніше 

розроблені ґрунти, повинен знати: види й основні властивості нескельних 
ґрунтів. До переліку робіт, які виконує землекоп 1 розряду, належать: 
розпушування раніше розроблених ґрунтів, навантажування розпушених 
ґрунтів на засоби переміщування, розвантажування ґрунтів із засобів 
переміщування, очищення габариту, перекидання ґрунтів по горизонталі, 
засипання ґрунтом траншей, котлованів і пазух фундаментів, розрівнювання 
свіжонасипаного ґрунту. 

Землекоп 2 розряду, яких розробляє вручну нескельні та немерзлі ґрунти 
I-III групи в котлованах і траншеях без кріплення, повинен знати: способи 
розморожування мерзлих ґрунтів; способи розробляння ґрунтів вручну в 
котлованах і траншеях без кріплення; способи планування поверхонь на око; 
способи заготовляння та укладання дерну; способи ущільнення ґрунту вручну. 
До переліку робіт, які виконує землекоп 2 розряду, належать: розробляння 
вручну легких, середніх і важких ґрунтів у траншеях і котлованах без кріплення 
з викиданням ґрунту на бровку або з навантажуванням на засоби 
переміщування, розморожування мерзлих ґрунтів димовими газами, 
ущільнювання ґрунту ручними трамбівками, планування та зачищання 
поверхонь на око, нарізування виступів і схилів насипів та косогорів, 
заготовляння дерну вручну, заготовляння спиць для кріплення обдерновки, 
суцільне обдернування укосів земляного полотна. 
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Землекоп 3 розряду, який розробляє вручну ґрунти I-III груп у котлованах 
і траншеях раніше розкріплених або з одночасним улаштуванням кріплень, 
ґрунти IV групи, нескельні мерзлі та скельні ґрунти, а також ґрунти всіх груп із 
застосуванням механізованого інструменту, повинен знати: види та основні 
властивості скельних та мерзлих ґрунтів; способи розроблення ґрунтів у 
котлованах та траншеях за наявності кріплень; правила улаштовування та 
розбирання кріплення котлованів та траншей; способи розроблення ґрунтів  
IV групи, скельних та мерзлих ґрунтів; будову пневмо- та електроінструментів; 
найпростіші прийоми розбивання земельних споруд; правила користування 
вантажопідйомними пристроями для підіймання ґрунту з траншей та 
котлованів; правила закладання схилів. До переліку робіт, які виконує землекоп 
3 розряду, належать: розробляння ґрунтів IV групи та скельних і нескельних 
мерзлих ґрунтів, розробляння ґрунтів I-III групи у розкріплених котлованах або 
траншеях, розпушування та ущільнювання ґрунтів пневмо- та 
електроінструментами, улаштовування кюветів, лотків, корит у земляному 
полотні та копання ям для будівельних конструкцій, планування та зачищання 
поверхонь за рейкою або шаблоном, зрізання та планування за шаблоном 
схилів виїмок, розроблених екскаваторами, підіймання ґрунту з траншей та 
котлованів за допомогою підіймальних пристроїв та механізмів, укріплювання 
схилів дерном у клітинку та стінку, улаштовування засипних та похилих 
дренажів з укладанням труб, заповнювання дренажних колодязів фільтровими 
матами, укладання багатошарових плоских фільтрів складної форми, укладання 
гончарних перфорованих труб. 

Землекоп 4 розряду, який розробляє сипкі піски (барханні, дюнні та ін.) та 
текучі ґрунти (пливуни) вручну з суцільним та шпунтовим кріпленням, а також 
виконує роботи для проходки питних та водозабірних колодязів, повинен знати: 
види та властивості сипких пісків і текучих ґрунтів (пливунів); правила та 
способи виконання земельних робіт у сипких пісках і текучих ґрунтах 
(пливунах); способи суцільного та шпунтового кріплення у сипких пісках та 
текучих ґрунтах; правила та способи зміни деформованого кріплення; правила 
та способи улаштовування колодязів водогосподарського значення. До переліку 
робіт, які виконує землекоп 4 розряду, належать: розроблення траншей та 
котлованів у сипких пісках і текучих ґрунтах (пливунах), шпунтове кріплення 
траншей та котлованів у текучих ґрунтах (пливунах), суцільне кріплення 
траншей та котлованів у сипких пісках, замінювання деформованих кріплень, 
копання колодязів та встановлення в них дерев’яного цямриння (дерев’яних 
зрубів) або залізобетонних кілець, будова донних і бокових фільтрів у 
колодязях. 

Землекоп 5 розряду, який виконує роботи з проходки опускних колодязів, 
повинен знати: правила та способи розроблення ґрунту в опускних колодязях; 
способи посадки опускних колодязів. До переліку робіт, які виконує землекоп 5 
розряду, належать: розроблення ґрунтів вручну за допомогою пневматичних 
інструментів під ножем опускного колодязя, прибирання каміння та інших 
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завад з-під ножа колодязя, підготовляння до встановлення та посадка опускного 
колодязя, видавання ґрунту з опускних колодязів. 

 
Ізолювальник з гідроізоляції. Ізолювальник з гідроізоляції 2 розряду, 

який виконує найпростіші роботи під час гідроізоляції конструкцій та споруд, 
повинен знати: номенклатуру та класифікацію основних ізоляційних матеріалів 
і їх призначення; способи підготовки поверхні та матеріалів для гідроізоляції; 
способи транспортування гарячих ізоляційних матеріалів. До переліку робіт, які 
виконує ізолювальник 2 розряду, належать: перемотування й нарізування 
рулонних матеріалів та очищення їх від шару тальку; насікання поверхні, що 
ізолюється, вручну; ґрунтування поверхні бітумною пастою; улаштовування 
піщаної подушки для захисту гідроізоляції у надземних спорудах, покривання 
важкою нафтою укосів та дна котлованів, розбирання ізоляції. 

Ізолювальник з гідроізоляції 3 розряду, який виконує прості роботи під 
час гідроізоляції конструкцій та споруд, повинен знати: основні властивості 
ізоляційних матеріалів; способи приготування бітумних мастик і ґрунтовок; 
способи виконання гідроізоляції плоскої поверхні зверху. До переліку робіт, які 
виконує ізолювальник з гідроізоляції 3 розряду, належать: покривання 
холодними мастиками зовнішніх бетонних поверхонь, приготування бітумних 
мастик та ґрунтовок, гідроізоляція простих плоских покрівель, укладання 
асфальтових сумішей на горизонтальні поверхні, захист гідроізоляції 
цементною стяжкою, ізоляція перекриття литим пінобетоном, наклеювання на 
горизонтальні поверхні бітумних плит, герметизація стиків спеціальними 
герметиками з нанесенням їх пензлем або шпателем, приготування тіоколових 
герметиків та простих епоксидних сумішей, просочування ізоляційних 
матеріалів гарячим бітумом або бензино-бітумним розчином. 

Ізолювальник з гідроізоляції 4 розряду, який виконує роботи середньої 
складності під час гідроізоляції конструкцій та споруд, повинен знати: основні 
конструкції гідроізоляційних покривів і способи нанесення бітумної мастики та 
наклеювання рулонних матеріалів на вертикальні поверхні; вимоги до якості 
ізоляційних матеріалів і покриття; способи ізоляції шпонок і деформаційних 
швів у гідротехнічних спорудах; способи нанесення штукатурної, литої, 
фарбувальної та обклеювальної ізоляції. До переліку робіт, які виконує 
ізолювальник з гідроізоляції 4 розряду, належать: гідроізоляція вертикальної 
поверхні матами, рулонними матеріалами та бітумними мастиками, штукатурна 
гідроізоляція холодними та гарячими асфальтовими сумішами, улаштовування 
литої та фарбувальної гідроізоляції, цементування будівельних швів, 
заповнювання деформаційних швів у бетонних гідротехнічних спорудах 
холодними мастиками, заливання гідроізоляційних шпонок, гідроізоляція 
плоскої поверхні знизу, захист гідроізоляції на вертикальній поверхні 
залізобетонними плитами або дерев’яною опалубкою, гідроізоляція простих 
похилих покрівель, герметизація стиків спеціальними герметиками за 
допомогою пневматичних інструментів. 
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Ізолювальник з гідроізоляції 5 розряду, який виконує складні роботи під 
час гідроізоляції конструкцій та споруд, повинен знати: способи улаштування 
складних захисних засобів гідроізоляції на поверхнях, які зазнають хімічного 
впливу та динамічних навантажень. До переліку робіт, які виконує 
ізолювальник з гідроізоляції 5 розряду, належать: гідроізоляція поверхонь 
гідротехнічних споруд, що зазнають впливу хвиль, льоду, плаваючих предметів 
тощо, гідроізоляція зовнішньої поверхні опускних колодязів та кесонів у 
хімічно-агресивному середовищі, ізолювання проїжджої частини мостів, 
гідроізоляція складних покрівель, улаштовування гідроізоляційного покриття з 
блоків, великих за розміром, та оболонок, улаштовування в шпонках 
ущільнення з гуми та хлоропренового каучуку. 

Ізолювальник з гідроізоляції 6 розряду, який виконує особливо складні 
роботи під час гідроізоляції конструкцій та споруд, повинен знати: способи 
виконання гідроізоляції поверхні з особливо складною конфігурацією; технічні 
умови для виробництва та приймання гідроізоляційних робіт; способи 
влаштовування багатошарових ущільнень у гідроізоляційних шпонках; способи 
виконання особливо складних робіт з гідроізоляції гідротехнічних споруд. До 
переліку робіт, які виконує ізолювальник з гідроізоляції 6 розряду, належать: 
улаштовування гідроізоляційного покриття в місцях з’єднання гідроізоляції з 
закладними частинами та деформаційними швами, улаштовування асфальтових 
шпонок деформаційних швів бетонних масивів гідротехнічних споруд, що 
будуються на основах, які стискаються, улаштовування розеток з рулонних 
гідроізоляційних матеріалів для пропускання через ізоляційне покриття анкерів 
та трубопроводів, установлювання в гідроізоляційних шпонках та 
деформаційних швах металевих діафрагм з нержавіючої сталі, улаштовування 
багатошарових ущільнень у шпонках. 

 
Ізолювальник-плівочник. Ізолювальник-плівочник 3 розряду, який 

виконує прості роботи під час антикорозійної плівкової ізоляції, повинен знати: 
види та основні властивості спеціальних сумішей; способи приготування 
ґрунтувальних і шпаклювальних спеціальних сумішей з нанесенням їх на 
прямолінійну поверхню. До переліку робіт, які виконує ізолювальник-
плівочник 3 розряду, належать: приготування спеціальних фарбувальних 
сумішей на перхлорвінілових і бакелітових основах і з розчинів органічних 
смол та сополімерів, нанесення шпаклювальних і фарбувальних спеціальних 
сумішей пензлем на прямолінійні поверхні, покривання поверхні тканинами, 
просоченими бакелітовими лаками. 

Ізолювальник-плівочник 4 розряду, який виконує роботи середньої 
складності під час антикорозійної плівкової ізоляції, повинен знати: вимоги до 
якості спеціальних сумішей; способи нанесення пензлем шпаклювальних, 
ґрунтувальних і фарбувальних сумішей на циліндричні та конічні поверхні, а 
також на поверхні будівельних конструкцій; способи обклеювання 
склотканиною та тканинами на основі хімічного волокна з сумішей, 
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виготовлених із синтетичних смол. До переліку робіт, які виконує 
ізолювальник-плівочник 4 розряду, належать: нанесення пензлем спеціальних 
сумішей на зовнішні та внутрішні поверхні циліндричної та конічної апаратури, 
а також конструкції, ґрунтування та шпаклювання поверхні складної 
конфігурації, перевіряння плівкового покриття детектором, нанесення пензлем 
спеціальних сумішей на внутрішні поверхні труб, хрестовин та трійників, 
антикорозійне фарбування та обмазування закладних деталей, обклеювання 
поверхні склотканиною та тканинами на основі хімічного волокна з сумішей, 
виготовлених із синтетичних смол. 

Ізолювальник-плівочник 5 розряду, який виконує складні роботи під час 
антикорозійної плівкової ізоляції, повинен знати: способи нанесення 
спеціальних сумішей за допомогою механізмів, а також пензлем на поверхні 
складної конфігурації; режим полімеризації етинолового та режим затвердіння 
бакелітового покриттів; будову фарбувальних агрегатів; вимоги до якості 
плівкової ізоляції всіх видів. До переліку робіт, які виконує ізолювальник-
плівочник 5 розряду, належать: нанесення спеціальних плівкових речовин 
механізованим способом на зовнішні та внутрішні поверхні апаратури складної 
конфігурації, труб, хрестовин і трійників, а також будівельних конструкцій, 
полімеризація етинолового та затвердіння бакелітового покриттів. 

 
Ізолювальник з термоізоляції. Ізолювальник з термоізоляції 2 розряду, 

який виконує найпростіші роботи під час термоізолювання конструкцій, 
трубопроводів і технологічного устаткування, повинен знати: номенклатуру та 
класифікацію основних термоізоляційних матеріалів; способи готування 
поверхонь під ізоляцію і матеріалів для ізолювання; способи виготовлення 
прошивних мінераловатних матів; призначення та правила експлуатації 
простих пристроїв та інструменту. До переліку робіт, які виконує ізолювальник 
з термоізоляції 2 розряду, належать: установлювання опорних кілець та 
формованого матеріалу під час улаштування набивних конструкцій із 
волокнистих матеріалів, відгинання дротяних шпильок кріплення ізоляції, 
виготовляння мінераловатних прошивних матів, засипання трубопроводів, що 
змонтовані у каналах і коробах, сипучими або волокнистими 
теплоізоляційними матеріалами, приготування розчинів із готових сухих 
сумішей, різання плит на сегменти та обрізання кромок теплоізоляційних плит, 
очищення руберойду від тальку, нанесення штукатурного шару під час 
обштукатурювання, розкроювання рулонних матеріалів, сітки та дранкового 
плетива за заданим розміром, розбирання ізоляції. 

Ізолювальник з термоізоляції 3 розряду, який виконує прості роботи під 
час термоізолювання конструкцій, трубопроводів і технологічного 
устаткування, повинен знати: основні властивості ізоляційних матеріалів і 
покриття ізоляції з листової сталі, алюмінієвих сплавів, пластмаси й 
склопластику; способи виконання простої ізоляції; способи кріплення 
захисного покриття для теплової ізоляції з металевих, дубльованих матеріалів, 
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матеріалів на основі синтетичних і природних полімерів, мінеральних 
матеріалів на прямих ділянках трубопроводів і циліндричних поверхнях; 
способи та режим приготування бітумних мастик і ґрунтовок; властивості 
матеріалів, що застосовуються для ізоляції трубопроводів з температурою 
теплоносія до +3000C; властивості матеріалів, що застосовуються для 
протипожежної ізоляції захисних конструкцій; правила роботи у діючих цехах; 
властивості матеріалів, що застосовуються для ізоляції холодильних установок 
з температурою холодоносія до -500C; властивості матеріалів для ізоляції стін і 
перекриття холодильних камер; вимоги до якості ізоляції. До переліку робіт, які 
виконує ізолювальник з термоізоляції 3 розряду, належать: ізолювання гарячих 
поверхонь (покривання прямих ділянок, що ізолюються, обгортковим 
матеріалом або рулонним склопластиком, нанесення та розгладжування рейкою 
штукатурного шару, монтаж готових деталей покриття з металу, дубльованих 
матеріалів та матеріалів на основі синтетичних і природних полімерів, 
мінеральних матеріалів на прямих ділянках трубопроводів та циліндричних 
поверхнях без підгонки та вирізування, укладання пароізоляційних рулонних 
матеріалів на стиках, склеювання та гофрування фольги, розкроювання 
пластмасових матеріалів за заданим розміром, сушіння виробів з 
термоізоляційних мастик і розчинів, виготовляння ізоляційних виробів з блоків 
міпори та гофрованої алюмінієвої фольги, ізолювання трубопроводів 
азбокартоном, азбопапером, азбошнуром та азбестовою тканиною, ізолювання 
трубопроводів з температурою теплоносія до +3000С, ізолювання поверхонь 
матами з мінеральної та скляної вати прошивними та на синтетичній в’язці, 
мінераловатними напівциліндрами, напівциліндрами та плитами формованого 
виготовлення, виготовляння опорних кілець усіх видів, крім сталевих, 
обгортання рулонними матеріалами, обклеювання та фарбування ізольованої 
поверхні, установлювання бандажів та опорних кілець усіх видів, виготовляння 
мінераловатних матів на верстатах, очищання поверхонь, що ізолюються, 
механізованим способом) ізолювання холодних поверхонь (приготування 
бітумних і пекових мастик, улаштовування каркасу з дроту або сітки, 
виготовляння термоізоляційних блоків та обклеювання плит, припасовування 
поштучних ізоляційних виробів і блоків, покривання бітумною мастикою 
горизонтальних плоских поверхонь та обклеювання їх рулонними матеріалами 
гарматами, обгортання трубопроводів папером, гідроізолом та іншими 
ізоляційними матеріалами, ізолювання перекриття зверху термоізоляційними 
плитами, покривання поверхні праймером з його приготуванням). 

Ізолювальник з термоізоляції 4 розряду, який виконує роботи середньої 
складності під час термоізолювання конструкцій, трубопроводів і 
технологічного устаткування, повинен знати: основні ізоляційні конструкції та 
покриття, що ізолюються; способи кріплення офактурених виробів; способи 
виконання робіт з використанням плитних матеріалів під час ізолювання 
перекриття вертикальних і циліндричних поверхонь; способи монтажу 
покриття з готових деталей з металу та дубльованого матеріалу на 
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криволінійних ділянках трубопроводів; види з’єднань; властивості спеціальних 
клеючих речовин; способи нанесення бітумної мастики та наклеювання 
рулонних матеріалів на вертикальні та циліндричні поверхні; вимоги до якості 
ізоляційних матеріалів і конструкцій. До переліку робіт, які виконує 
ізолювальник з термоізоляції 4 розряду, належать: ізолювання гарячих 
поверхонь (монтаж готових деталей покриття з металу, дубльованого 
матеріалу, матеріалу на основі синтетичних і природних полімерів, 
мінеральних матеріалів на криволінійних ділянках трубопроводів, сферичних і 
циліндричних поверхнях з підганянням та вирізанням на місці, установлювання 
зйомних покриттів, ізолювання повнозбірними та комплектними 
теплоізоляційними конструкціями, мастиками та поштучними матеріалами 
трубопроводів з температурою теплоносія більше за +3000С, ізолювання 
поверхонь азбестовими матрацами, обштукатурювання плоских поверхонь 
ізоляції, виготовляння матраців з розкроєної азбестової тканини, 
улаштовування складних каркасів) ізолювання холодних поверхонь 
(ізолювання трубопроводів з температурою холодоносія, нижчого за -500С, 
ізолювання низу плоских поверхонь конструкцій термоізоляційними плитками, 
пароізолювання холодної апаратури та конструкцій рулонними матеріалами, 
улаштовування перегородок із термоізоляційних плит, ізолювання 
трубопроводів мінеральною повстю та пакетами у паперовій обгортці, 
укладання теплоізоляційних виробів на спеціальних клеючих речовинах, 
улаштовування каркасів, ізолювання покриття гарячими бітумними мастиками, 
ізолювання металевих поверхонь пробковим дрібняком на мастиці, обшивання 
тканинами ізольованих поверхонь, очищання й праймерування труб 
механізованим способом, виготовляння бітумних матів з армуванням їх 
тканиною, ізолювання вручну арматури та котушок, ізолювання вертикальних і 
циліндричних поверхонь, улаштовування каркасів). 

Ізолювальник з термоізоляції 5 розряду, який виконує складні роботи під 
час термоізолювання конструкцій, трубопроводів і технологічного 
устаткування, повинен знати: технологію виготовлення ізоляційних виробів  
(у тому числі з пінопоропласту) і деталей покриття з металу, дубльованого 
матеріалу та матеріалу на основі синтетичних і природних полімерів; рецепти 
та склади бітумних мастик і розчинів, а також клеючих речовин; способи 
виконання заміру на місці, розмітки та розкрою металевих картин; способи 
виконання ізоляційних робіт із застосуванням машин і механізмів; способи 
розкрою та виготовлення шаблонів і складних виробів. До переліку робіт, які 
виконує ізолювальник з термоізоляції 5 розряду, належать: ізолювання гарячих 
поверхонь (ізолювання поштучними виробами та мастиками фланцевих 
з’єднань, вентилів, гладких сферичних і конічних поверхонь та устаткування, 
оброблення ізоляції, ізолювання поверхонь гофрованою алюмінієвою фольгою, 
обробляння торців ізоляції, ізолювання азбестовими матрацами криволінійних 
поверхонь, виготовляння шаблонів для різання виробів, знімання розмірів 
металопокриття на місці, розкроювання та заготовляння картин, складання 
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картин і монтаж металопокриття складної конфігурації, улаштовування 
температурних швів та обробляння ізоляції у місцях її з’єднання з нерухомими 
опорами та частинами устаткування, ізолювання топкової та циліндричної 
частин котлів і сухопарників, покривання ізоляції поверхонь складної 
конфігурації дубльованими матеріалами, матеріалами на основі синтетичних і 
природних полімерів та мінеральних матеріалів, нанесення ізоляції методом 
напилення та заливки), ізолювання холодних поверхонь (виготовляння 
шаблонів для різання сегментів з ізоляційних плит, улаштовування ізоляційного 
покриття з блоків великого розміру та оболонок, нанесення штукатурного 
покриття на ізоляцію за допомогою транспортно-ізоляційної машини, 
ізолювання фасонних частин пробковою плиткою, багатошарове ізолювання 
холодильних камер і лабораторних приміщень, ізолювання фланцевих з’єднань 
трубопроводів азбестовими матрацами з виготовленням їх на місці ізолювання, 
замірювання товщини шару та рівномірності захльостування ізоляційного 
покриття нафтогазопроводів в процесі механізованого способу робіт). 

Ізолювальник з термоізоляції 6 розряду, який виконує особливо складні 
роботи під час термоізолювання конструкцій, трубопроводів і технологічного 
устаткування, повинен знати: всі види та способи ізолювання поверхонь 
особливо складної конфігурації; властивості та ділянки застосування всіх 
ізоляційних матеріалів, виробів, мастик і розчинів; способи перевірки якості 
ізоляції; фізико-технічні властивості теплоізоляційних матеріалів і виробів. До 
переліку робіт, які виконує ізолювальник з термоізоляції 6 розряду, належать: 
ізолювання гарячих і холодних поверхонь особливо складної конфігурації: 
подвійної кривизни циліндрів турбін і поршневих машин, П-подібних і 
ліроподібних компенсаторів, складання ескізів і розкроювання за ними 
матраців, складання та монтаж деталей покриття з металу, дубльованого 
матеріалу, матеріалу на основі синтетичних полімерів, фасонних частин, 
арматури, ізолювання вібруючих поверхонь, контрольно-вимірювальної 
апаратури, газоповітряних клапанів, запірних фасонних частин, виготовляння 
особливо складних шаблонів і розкроювання матеріалів для особливо 
складного ізоляційного покриття (кульових поверхонь, зйомного покриття на 
запірну арматуру, фланцеві з’єднання, сферичні частини апаратів з пелюсток), 
монтаж деталей покриття ізоляції кульових і вібруючих поверхонь. 

 
Каменотес. Каменотес 2 розряду, який виконує найпростіші роботи під 

час облицьовування поверхонь природним каменем та штучними плитами, 
повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються під час виконання 
облицьовувальних робіт природним каменем та плитами; способи 
приготування розчинів та сухих сумішей; способи підготування поверхонь під 
облицьовування. До переліку робіт, які виконує каменотес 2 розряду, належать: 
приготування розчинів та сухих сумішей за заданим складом, пробивання 
вручну в поверхні, що облицьовується, гнізд для кріплення облицювання, 
очищання поверхні та швів облицювання, розпаковування та укладання у 
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штабель мармурових плит, очищання плит та каменю після розбирання 
облицювання, розбирання тротуару із природного каменю, сортування плит. 

Каменотес 3 розряду, який виконує прості роботи під час облицьовування 
поверхонь природним каменем та штучними плитами, повинен знати: способи 
та прийоми кріплення облицювання; властивості матеріалів, що застосовуються 
під час облицьовування поверхонь природним каменем та штучними плитами; 
способи начорного обробляння каменю та облицьовування прямолінійних 
поверхонь; основні властивості та вимоги до якості облицьовування плоских 
поверхонь. До переліку робіт, які виконує каменотес 3 розряду, належать: 
облицьовування та ремонт тесаним каменем та штучними плитами підлог та 
стін за маяками, що підготовлені раніше, улаштовування тротуарів з 
вапнякових, піщаних та гранітних плит, забутовування та заливання цементним 
розчином, розрубування швів у облицюванні, конопачення швів облицювання 
клоччям, начорне обробляння каменю ручним інструментом, розпазування 
плит, колення та обколювання каменю, підтесування постелі, пробивання 
борозен та гнізд в облицюванні, обробляння тильної сторони плит, пробивання 
та свердління у плитах й камені отворів та виколювання гнізд вручну. 

Каменотес 4 розряду, який виконує роботи середньої складності під час 
облицьовування поверхонь природним каменем, повинен знати: способи та 
прийоми розплановування та провішування прямолінійних поверхонь, що 
облицьовуються; способи та послідовність напівчистого тесання прямолінійних 
поверхонь та фасок; будову механізмів, що застосовуються для розпилювання й 
фрезерування блоків та каменю; вимоги до якості облицювання плоских 
поверхонь шліфованими та полірованими плитами. До переліку робіт, які 
виконує каменотес 4 розряду, належать: облицьовування та ремонт 
шліфованими та полірованими плитами підлог, стін та сходових площадок, 
складання гладких колон з готових тесаних блоків, розплановування та 
провішування плоских поверхонь усіх видів, що облицьовуються, з установкою 
маяків, укладання та заміна окремих сходин з природного каменю, 
облицьовування тесаними плитами стін набережних, установлювання парапетів 
та тумб захисних засобів з тесаних деталей, установлювання бортового каменю 
на дорогах та тротуарах в процесі замощування плитами, комплектування та 
маркування за кресленнями й специфікаціями плит та каменю для 
облицьовування, розшивання розчином усіх видів швів облицювання, 
очищання поверхонь за допомогою піскоструминного апарату, начорне 
обтісування механізованим інструментом прямолінійних поверхонь та фасок 
каменю, напівчисте обтісування прямолінійних поверхонь та фасок каменю 
ручним та механізованим інструментом, обробляння каменю «під шубу» та 
наковування гранітного облицювання, витісування сходинок, парапетного та 
арочного каміння, виколювання чверті та внутрішніх кутів, пробивання отворів 
у камені та плитах механізованим інструментом, перерубування мармурових 
плит, вирівнювання граней блоків каменю механізованим інструментом. 
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Каменотес 5 розряду, який виконує складні роботи під час 
облицьовування поверхонь природним каменем, повинен знати: способи та 
прийоми розплановування криволінійних поверхонь, що облицьовуються; 
способи та послідовність чистого тесання каменю й плит; види архітектурних 
деталей; будову верстатів для оброблення каменю; вимоги до облицювання 
криволінійних поверхонь. До переліку робіт, які виконує каменотес 5 розряду, 
належать: облицьовування та ремонт криволінійних поверхонь тесаними 
плитами та фасонним каменем, збирання з готових тесаних блоків колон з 
канелюрами, встановлювання обрамлення віконних та дверних прорізів та 
підвіконних плит, облицьовування сходів мозаїчними плитами, облицьовування 
прямолінійних сходових бар’єрів, облицьовування та ремонт шліфованими та 
полірованими плитами ніш, пілястр, колон та подібних поверхонь, 
комплектування та маркування за кресленнями й специфікаціями деталей 
складного облицювання, чисте та коване тесання прямолінійних поверхонь 
фасок і стрічок ручним і механізованим інструментом, чорне та напівчисте 
тесання криволінійних поверхонь і фасонних деталей, виготовляння 
підвіконних плит та деталей обрамлення прорізів, викреслювання та 
виготовляння шаблонів і лекал середньої складності, виготовляння за лекалами 
та шаблонами лінійних каменів, обробляння природного каменю на верстатах. 

Каменотес 6 розряду, який виконує особливо складні роботи під час 
облицьовування поверхонь природним каменем, повинен знати: вимоги до 
підбирання та обробляння каменю для архітектурних деталей; способи 
розмічання та розплановування для облицьовування особливо складних 
поверхонь; способи установочного ремонту пошкодженого облицювання. До 
переліку робіт, які виконує каменотес 6 розряду, належать: облицьовування та 
ремонт шліфованими та полірованими плитами криволінійних поверхонь усіх 
видів, складання з готових шліфованих та полірованих блоків колон постійного 
та змінного перерізу гладких та з канелюрами, облицьовування криволінійних 
сходових бар’єрів, навісне облицьовування мостових опор та прогонових 
будівель мостів, обрамовування мармуровими плитами лекальних отворів, 
виготовляння чистотесаних фасонних деталей та архітектурних виробів усіх 
видів, чисте тесання криволінійних поверхонь, фасок та стрічок, креслення та 
виготовляння складних архітектурних шаблонів та лекал, розмічання та 
висікання літер і цифр, висікання орнаменту на природному камені, 
установлювання фасонних деталей зі складним профілем та архітектурних 
прикрас. 

 
Лицювальник-плиточник. Лицювальник-плиточник 2 розряду, який 

виконує найпростіші роботи під час облицювання керамічними, скляними, 
азбестоцементними та іншими плитками, повинен знати: види основних 
матеріалів, що застосовуються для облицьовування плиткою; правила 
приготування розчину вручну. До переліку робіт, які виконує лицювальник-
плиточник 2 розряду, належать: сортування плиток за розміром, кольором та 



30 

 

сортом, приготування вручну, відповідно до заданого складу розчинів, сухих 
сумішей та мастик, підготовляння поверхні основи під облицьовування 
плитками. 

Лицювальник-плиточник 3 розряду, який виконує прості роботи під час 
облицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками, 
повинен знати: властивості соляної кислоти та припустиму міцність розчину; 
способи встановлювання та закріплювання плиток; вимоги до якості 
облицювання; прийоми роботи з рівнем. До переліку робіт, які виконує 
лицювальник-плиточник 3 розряду, належать: облицьовування плитками на 
розчині суцільної прямолінійної поверхні стін з товщиною швів понад 2 мм та 
підлог за підготовленими маяками, заповнювання розчином швів між плитками, 
натягування та обмазування металевої сітки розчином, улаштовування 
вирівнюючого шару, розбирання плитки облицьованої поверхні, перерубування 
та прирубування плитки з підточуванням кромок, свердління отворів у плитках, 
приготування розчинів і мастик для закріплювання плиток, приготування 
розчинів для промивання облицьованих поверхонь, облицьовування підлоги 
плитами з литого каменю. 

Лицювальник-плиточник 4 розряду, який виконує роботи середньої 
складності під час облицьовування керамічними, скляними, азбестовими та 
іншими плитками, повинен знати: способи розбивання, провішування та 
промаячування горизонтальних і вертикальних поверхонь; способи 
установлювання та закріплювання фасонних плиток; правила ремонту підлог та 
заміни облицьовувальних плиток; способи облицьовування склом «марбліт»; 
основи будови машин для вібровдавлювання плиток. До переліку робіт, які 
виконує лицювальник-плиточник 4 розряду, належать: провішування та 
промаячування під облицьовування прямолінійної поверхні, облицьовування 
пілястр, ніш та інших дрібних поверхонь, облицьовування плитками на розчині 
та мастиках суцільних прямолінійних поверхонь стін з товщиною швів до 2 мм, 
установлювання фасонних плиток (карнизних, плінтусних, кутових), укладання 
фризу простого рисунку з розміткою, заміна облицьовувальних плиток, ремонт 
плиткових підлог, облицьовування поверхні стін склом «марбліт» та плитками 
із склокристаліту, скломармуру, облицьовування підлог із застосуванням 
машин для вібровдавлювання плиток. 

Лицювальник-плиточник 5 розряду, який виконує складні роботи в 
процесі облицьовування керамічними, скляними, азбестоцементними та 
іншими плитками, повинен знати: способи розмічання та розплановування під 
декоративне облицьовування та під облицьовування плитками криволінійної 
поверхні; способи декоративного облицьовування. До переліку робіт, які 
виконує лицювальник-плиточник 5 розряду, належать: облицьовування стелі та 
криволінійної поверхні, настилання підлог килимовою керамікою з 
розплановуванням поверхні під укладання за заданим рисунком, 
розплановування поверхні та укладання фризу будь-якого рисунку, 
декоративне облицьовування плитками. 
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Лицювальник з лицювання синтетичними матеріалами. 
Лицювальник з лицювання синтетичними матеріалами 2 розряду, який виконує 
найпростіші роботи під час улаштовування наливних безшовних підлог, підлог 
з лінолеуму, реліну та облицювання синтетичними матеріалами й полімерними 
плитками, іншими матеріалами індустріального виготовлення, повинен знати: 
основні види матеріалів, що застосовуються під час улаштовування наливних 
безшовних підлог, підлог з лінолеуму, реліну, синтетичних матеріалів, 
полімерних плиток, стандартних опоряджувальних виробів та елементів 
індустріального виготовлення, що застосовуються для облицьовування 
поверхні. До переліку робіт, які він виконує, належать: очищання основ від 
пилу за допомогою компресора, грунтування основ пензлем, розгортання 
рулонних матеріалів, просіювання цементу вручну для приготування шпаклівок 
та мастик, сортування та підбирання полімерних плиток, стандартних 
опоряджувальних виробів та елементів індустріального виготовлення, знімання 
лінолеуму, реліну, полімерних плиток тощо. 

Лицювальник з лицювання синтетичними матеріалами 3 розряду, який 
виконує прості роботи під час улаштовування наливних безшовних підлог, 
підлог з лінолеуму, реліну та під час облицьовування синтетичними 
матеріалами й полімерними плитками, іншими матеріалами індустріального 
виготовлення, повинен знати: основні властивості матеріалів, що 
застосовуються при улаштуванні наливних безшовних підлог, підлог з 
лінолеуму, реліну, синтетичних матеріалів, полімерних плиток, стандартних 
опоряджувальних виробів та елементів індустріального виготовлення, що 
застосовуються для облицьовування поверхні; вимоги до основ під час 
улаштовування підлог та облицьовування поверхні; способи приготування 
синтетичної маси для наливних безшовних підлог, холодних мастик для 
наклеювання рулонних матеріалів та для облицьовування поверхні 
синтетичними матеріалами й полімерними плитками; свердління отворів у 
полімерних плитках; способи варіння клею; способи розкроювання шпалер. До 
переліку робіт, які він виконує, належать: укладання маякових рейок за готовою 
розміткою, укладання й розрівнювання підготовчого шару під час 
улаштовування наливних безшовних підлог, приготування синтетичної маси й 
холодних мастик, шпаклювання вручну основ для підлог, свердління отворів у 
плитах, обрізання крайки шпалер вручну, нанесення клейової суміші на 
поверхню, обклеювання стін папером, варіння клею. 

Лицювальник з лицювання синтетичними матеріалами 4 розряду, який 
виконує роботи середньої складності під час улаштовування наливних 
безшовних підлог, підлог з лінолеуму, реліну та під час облицьовування 
синтетичними матеріалами й полімерними плитками та іншими матеріалами 
індустріального виготовлення, повинен знати: вимоги до якості матеріалів, що 
застосовуються під час улаштовування наливних безшовних підлог, підлог з 
лінолеуму, реліну, гумового паркету, синтетичних матеріалів, полімерних 
плиток, стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального 
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виготовлення, що застосовуються для облицювання поверхні; способи 
кріплення стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального 
виготовлення; вимоги до якості наливних безшовних підлог, підлог з 
лінолеуму, реліну, гумового паркету й облицювання синтетичними 
матеріалами, полімерними плитками, деревоволокнистими плитами, покритими 
емаллю; способи й прийоми укладання синтетичної маси під час 
улаштовування наливних безшовних підлог, наклеювання рулонних матеріалів, 
гумового паркету та під час облицьовування поверхні синтетичними 
матеріалами, полімерними плитками, стандартними і опоряджувальними 
виробами та елементами індустріального виготовлення; способи зварювання 
швів лінолеуму; способи приготування гарячих мастик; будову та принцип 
роботи шпалерорізальної машини. До переліку робіт, які він виконує, належать: 
розбивання й провішування поверхні основ для улаштовування підлог та 
облицьовування стандартними виробами й елементами індустріального 
виготовлення, шліфування поверхні основ шліфувальною машиною, 
улаштовування наливних безшовних підлог з одноколірної синтетичної маси, 
приготування гарячих мастик, наклеювання рулонних матеріалів й гумового 
паркету на основи підлог з розмічанням, підганянням й прирізанням полотнищ, 
настилання підлог звичайного малюнку з синтетичних, лінолеумних, релінових 
плиток та гумового паркету, укладання насухо килимів з лінолеуму, зварених 
розміром «на кімнату», облицьовування плоскої поверхні синтетичною 
плиткою, стандартними опоряджувальними виробами та елементами 
індустріального виготовлення, зварювання швів лінолеуму, улаштовування 
підлог з одноколірної ксилолітової маси або готових ксилолітових плиток, 
встановлювання пластмасових плінтусів і поручнів, обрізання крайки шпалер 
на шпалерорізальних машинах, пакетне розкроювання шпалер на верстаті, 
видаляння плям на обклеєних поверхнях. 

Лицювальник з лицювання синтетичними матеріалами 5 розряду, який 
виконує складні роботи під час улаштовування наливних безшовних підлог, 
підлог з лінолеуму й реліну та під час облицьовування синтетичними 
матеріалами й полімерними плитками та іншими матеріалами індустріального 
виготовлення, повинен знати: властивості барвників, що застосовуються під час 
приготування синтетичних мас; способи підбирання колірного поєднання для 
одержання різноманітних відтінків синтетичних мас; способи та прийоми 
облицьовування криволінійної поверхні синтетичними матеріалами, 
полімерними плитками, стандартними опоряджувальними виробами й 
елементами індустріального виготовлення; способи та прийоми ремонту й 
заміни покриття з рулонних синтетичних матеріалів та гумового паркету; 
способи та прийоми ремонту поверхонь, облицьованих синтетичними 
матеріалами, полімерною плиткою, стандартними опоряджувальними виробами 
та елементами індустріального виготовлення. До переліку робіт, які він 
виконує, належать: нанесення лицьового шару синтетичної маси під час 
улаштовування багатоколірних наливних безшовних підлог, підбирання 



33 

 

кольору та відтінків синтетичних мас за заданим рисунком, наклеювання 
килимів лінолеуму, зварених розміром «на кімнату», настилання підлог 
складного рисунку (за ескізами) з синтетичної, лінолеумної, релінової плитки 
та гумового паркету, улаштовування підлог з багатоколірної ксилолітової маси 
за заданим рисунком, облицьовування криволінійної поверхні синтетичними, 
полімерними плитками, стандартними опоряджувальними виробами та 
елементами індустріального виготовлення, замінювання та ремонт покриття 
підлог з лінолеуму та реліну й облицьовування поверхні з полімерних плиток, 
стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального 
виготовлення, улаштовування тартанового покриття у спортивних спорудах. 

 
Маляр. Маляр 2 розряду, який виконує найпростіші роботи під час 

фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь, повинен знати: види основних 
матеріалів й сумішей, що застосовуються під час виконання малярних та 
шпалерних робіт; способи підготування поверхні для фарбування та 
обклеювання, найменування та призначення ручного інструменту та пристроїв. 
До переліку робіт, які він виконує, належать: очищання поверхонь металевими 
шпателями, скребками, щітками, ганчір’ям, пилососом, повітряним струменем з 
компресора, згладжування поверхонь подом, пемзою, прооліфлювання 
поверхонь пензлем та валиком, підмазування окремих місць, протравлювання 
цементної штукатурки нейтралізуючим розчином з приготуванням розчину, 
зіскрібання старої фарби з розшиванням тріщин та розчисткою вибою, 
запобігання набризкуванню фарби на поверхню. 

Маляр 3 розряду, який виконує прості роботи під час фарбування, 
обклеювання та ремонту поверхонь, повинен знати: властивості основних 
матеріалів і сумішей, що застосовуються під час виконання малярних та 
шпалерних робіт; основні вимоги до якості фарбування; будову механізмів для 
приготування та перемішування шпаклювальних сумішей; способи варіння 
клею; способи розкроювання шпалер. До переліку робіт, які він виконує, 
належать: вирізання сучків та засмолів з розшиванням тріщин, приготування та 
перетирання шпаклювальних сумішей, шпаклювання поверхонь вручну, 
розрівнювання шпаклювальної суміші, накиданої механізованим способом, 
ґрунтування поверхонь пензлями, валиками, ручними фарбопультами, 
шліфування обґрунтованих, пофарбованих та прошпакльованих поверхонь, 
покривання поверхонь лаками на бітумній основі вручну, обрізання крайки 
шпалер вручну, нанесення клейової речовини на поверхні, обклеювання стін 
папером, варіння клею. 

Маляр 4 розряду, який виконує роботи середньої складності під час 
фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь, повинен знати: вимоги до 
якості матеріалів, що застосовуються під час виконання малярних та 
шпалерних робіт; вимоги до якості пофарбованих та обклеєних поверхонь; 
способи приготування фарбувальних сумішей; будову та правила експлуатації 
машин, механізмів та механізованого інструменту для малярних робіт (крім 
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агрегатів високого тиску); будову та принцип дії шпалерорізальних машин; 
будову та правила експлуатації пересувних малярних станцій. До переліку 
робіт, які він виконує, належать: шпаклювання, прооліфлювання та ґрунтування 
поверхонь механізованим інструментом, фарбування поверхонь пензлями, 
валиками, ручними фарбопультами, витягування фільонок без підтушовування, 
фарбування за трафаретом в один тон, приготування ґрунтувальних, 
фарбувальних сумішей, емульсій та паст за готовим рецептом, обклеювання 
поверхонь стін шпалерами простими та цупкими або тканинами, замінювання 
шпалер, що наклеєні внапусток, фарбування скла олійною фарбою, виведення 
плям на обклеєних поверхнях, обрізання крайки шпалер на шпалерорізальній 
машині, пакетне розкроювання шпалер на верстаті. 

Маляр 5 розряду, який виконує складні роботи під час фарбування, 
обклеювання та ремонту поверхонь, повинен знати: будову та правила 
експлуатації фарбувальних агрегатів високого тиску; способи підбирання 
фарбувальних сумішей (розбіли, підбарвлення). До переліку робіт, які він 
виконує, належать: фарбування поверхонь механізованим інструментом та 
агрегатами високого тиску, торцювання та флейцювання поверхонь, 
витягування фільонок з підтушовуванням, фарбування за трафаретом у два та 
більше тонів, декоративне обробляння поверхні в один або декілька тонів, 
обробляння поверхонь під деревину та камінь, обробляння поверхонь стін за 
ескізами клейовими речовинами у дві – чотири тони, копіювання та вирізання 
трафаретів будь-якої складності, складання фарбувальних сумішей необхідного 
тону з кількістю пігментів не більше чотирьох, обробляння поверхні 
набризком, кольоровим декоративним дрібняком, обклеювання стін впритул 
високоякісними та деревними шпалерами, дерматином тощо, замінювання 
шпалер, наклеєних впритул, обклеювання стелі шпалерами. 

Маляр 6 розряду, який виконує особливо складні роботи під час 
фарбування, художнього (альфрейного) оздоблювання та ремонту поверхонь, 
повинен знати: види розпису та шрифтів; способи підбирання та складання 
трафаретів; способи та прийоми розпису поверхонь; правила кольороутворення 
та прийоми змішування пігментів з урахуванням їх хімічної взаємодії. До 
переліку робіт, які він виконує, належать: рельєфне та фактурне фарбування, 
аерографічне опорядження поверхні, орнаментальний розпис у декілька тонів, 
об’ємний розпис, розпис за рисунками та ескізами від руки та за припорохом, 
складання тональної гами особливо складних фарбувальних складів за 
зразками, декоративне лакування, бронзування, золочення та сріблення 
поверхонь. 
 

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. 
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 2 розряду, який 
виконує найпростіші роботи під час монтажу сталевих, збірних бетонних і 
залізобетонних конструкцій, повинен знати: основні види такелажної оснастки; 
види стропування та захватних пристроїв; правила сигналізації під час 
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монтажу; інструменти та пристрої, що застосовуються під час монтажу 
будівельних конструкцій. До переліку робіт, які він виконує, належать: 
зачіплювання сталевих, бетонних і залізобетонних конструкцій інвентарними 
стропами за монтажні петлі, скоби, крюки тощо, прогонка різьби болтів і гайок, 
робота на ручній лебідці, очищання поверхонь для ізоляції, розконсервовування 
металевих виробів, пробивання отворів і борозен вручну в бетонних і 
залізобетонних конструкціях, установлювання та знімання болтів. 

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 3 розряду, 
який виконує прості роботи під час монтажу й укрупнювального складання 
сталевих і збірних бетонних і залізобетонних конструкцій, повинен знати: 
основні види деталей сталевих і збірних бетонних і залізобетонних 
конструкцій; види основного такелажного та монтажного устаткування і 
пристроїв; правила транспортування та складування конструкцій і виробів; 
прилади та способи тимчасового закріплювання конструкцій; прості способи 
перевіряння щільності зварювальних швів; основні властивості й марки 
бетонних сумішей, правила підготування поверхонь для ізоляції; будову 
електрифікованих і пневматичних інструментів, правила роботи з ними; 
способи захисту металу від корозії. До переліку робіт, які він виконує, 
належать: зачищання стиків збірних конструкцій, закріплювання монтажних 
болтових з’єднань, встановлювання самонарізних болтів, промазування гасом і 
крейдою зварювальних швів під час перевіряння їх щільності, виправляння 
фасонної сталі на ручних гвинтових пресах, укладання плит дорожнього 
покриття, тимчасове закріплювання конструкцій, утеплювання бетонних і 
залізобетонних конструкцій, замонолічування бетоном стиків і некратних 
місць, закладання цеглою або бетоном кінців балок, борозен, гнізд, вибоїн і 
отворів, монтаж збірних перегородок і внутрішніх стін з гіпсових панелей на 
металевому каркасі, герметизація стиків спеціальними герметиками з 
нанесенням їх пензлем або шпателем, приготування тіоколових герметиків 
вручну. 

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду, 
який виконує монтажні роботи середньої складності під час складання 
конструкцій будівель і споруд із окремих елементів і укрупнених блоків, 
повинен знати: основні властивості та марки будівельних сталей; марки бетону 
й види збірних бетонних, залізобетонних і сталевих конструкцій; способи 
складання та монтажу конструкцій з окремих елементів; способи монтажу труб 
висотою до 30 м з блоків жаростійкого залізобетону; способи та прийоми 
монтажу армованої та панцирної сіток в реакторах; способи та прийоми 
складання й встановлювання такелажного та підйомного устаткування і 
пристроїв під час монтажу конструкцій середньої маси; способи стропування 
конструкцій, що монтуються; способи з’єднування та закріплювання елементів 
конструкцій; способи підмощування під час монтажу конструкцій; основні 
вимоги до якості конструкцій, що монтуються; будову будівельно-монтажних 
пістолетів і правила їх експлуатації; будову пневматичних інструментів 
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спеціального призначення та правила роботи з ними; способи та прийоми 
нанесення епоксидного клею на залізобетонні конструкції, види 
ущільнювальних прокладок для герметизації стиків і способи їх наклеювання. 
До переліку робіт, які він виконує, належать: монтаж збірних бетонних і 
залізобетонних фундаментних блоків масою до 8 т, оголовків і блоків 
пальового ростверка, монтаж збірних залізобетонних балок прольотом до 12 м 
(крім підкранових), монтаж збірних підвісних стель з упорядженням гіпсових 
панелей на металевому каркасі, монтаж збірних залізобетонних панелей і плит 
перекриттів і покриттів, у тому числі перекриттів монтажних площадок ГЕС, 
монтаж збірних залізобетонних пасажирських платформ, монтаж сходових 
маршів площадок, рядових великих блоків стін і балконних блоків, 
установлювання шпильок для навішування панцирної сітки, монтаж армованої 
та панцирної сіток у реакторах, монтаж сталевих каркасів промислових печей 
масою до 5 т і теплоогороджувальних конструкцій печей із блоків масою до 1 т, 
монтаж металоконструкцій опор і станцій канатних доріг і кабельних кранів, а 
також сталевих канатів з висотою споруд до 30 м, монтаж труб висотою до 30 м 
з блоків жаростійкого бетону, укладання збірних залізобетонних плит мостів і 
естакад, облицьовування плитами каналів і скосів гребель, закладання стиків 
балок, прогонів і ригелів з колонами, улаштовування заповнень отворів і 
перегородок із склопрофіліту, конопачення, заливання та розшивання швів і 
стиків перегородок у збірних залізобетонних конструкціях, монтаж простих 
сталевих конструкцій: сходів, площадок, загорож, опорних стояків 
кронштейнів, риштування тощо, а також конструкцій середньої складності 
масою до 5 т балок, прогонів, елементів фахверка, зв’язки тощо, укладання 
сталевого настилу на площадках, гальмових фермах тощо, обшивання 
листовою сталлю сталевих і бетонних конструкцій, монтаж сталевого настилу 
покрівлі, закріплювання постійних болтових з’єднань, установлювання 
високоміцних болтів, антикорозійне фарбування закладних деталей, 
укрупнювальне складання блоків закладних частин, обетонювання пазових 
блоків закладних частин, попереднє встановлювання закладних частин, 
установлювання в пази затворів гідротехнічних споруд і сміттєутримувальних 
решіток, складання обичайок і ланок негабаритних трубопроводів 
гідротехнічних споруд, улаштовування теплоізоляції зовнішніх стиків 
повнозбірних будівель мінеральними й синтетичними матеріалами, 
герметизація стиків спеціальними герметиками за допомогою пневматичних 
інструментів, а також ущільнювальними прокладками (герніт, пороізол тощо), 
закріплювання деталей на бетонних і залізобетонних поверхнях за допомогою 
будівельно-монтажного пістолета, нанесення епоксидного клею на 
залізобетонні конструкції, монтаж і демонтаж щитової металевої та дерев’яної 
опалубки з щитів площею до 3 м. 

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5 розряду, 
який виконує складні монтажні роботи під час складання будівель і споруд з 
окремих елементів і укрупнених блоків, повинен знати: способи та прийоми 
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монтажу важких збірних і залізобетонних колон, фундаментних блоків і балок; 
способи встановлювання і закріплювання панелей, великих блоків стін і 
карнизних блоків; способи монтажу сталевих конструкцій будівель і споруд з 
окремих важких елементів або блоків; способи та прийоми монтажу важких 
сталевих колон і балок промислових печей; способи встановлювання та 
закріплювання панелей, футерованих жаростійким бетоном, і великих блоків; 
способи укрупнювального складання сталевих конструкцій промислових печей; 
способи монтажу труб висотою понад 30 м з блоків жаростійкого бетону; 
способи з’єднування сталевих конструкцій з блоками із жаростійкого бетону; 
способи встановлювання захисних кожухів з нержавіючої сталі; способи 
укрупнювального складання сталевих конструкцій мостів і складання 
прольотних споруд мостів на риштуванні; способи з’єднування елементів 
прольотних споруд мостів під час навісного, напівнавісного й урівноваженого 
складання, способи та прийоми складання й встановлювання такелажного і 
підйомного обладнання та пристроїв під час укрупнювального складання й 
монтажу складних конструкцій будівель і промислових споруд та 
укрупнювального складання конструкцій і складання прольотних споруд мостів 
на риштуванні; способи виконання складного стропування конструкцій і 
блоків. До переліку робіт, які він виконує, належать: монтаж збірних 
залізобетонних і бетонних фундаментних блоків масою більше 8 т і колон – до 
20 т, монтаж капітелей колон, монтаж збірних залізобетонних балок прольотом 
понад 12 м і підкранових балок, монтаж великорозмірних панелей зовнішніх і 
внутрішніх стін і панелей перегородок з важкого і легкого бетону, 
встановлювання санітарно-технічних кабін, блоків ліфтових шахт й інших 
об’ємних елементів будівель, монтаж простінкових і наріжних великих блоків і 
карнизів, складання та вивіряння закладних частин пазового блоку в кондукторі 
перед обетонюванням, монтаж накладних частин сегментних затворів з 
ущільнювальними пристроями, монтаж сталевого опорядження, конфузорів і 
дифузорів, монтаж прямих ділянок негабаритних трубопроводів гідротехнічних 
споруд, монтаж збірних залізобетонних плит перекриття водозливних загат і 
спіральних камер, шандорних плит і плит для шпонок, оглядових шахт і 
опоряджувальних блоків конструкцій ГЕС, омонолічування направляючого 
ростверка зі зв’язками і секцією підферменої плити, а також монтаж причалів із 
збірних залізобетонних плит за допомогою плавучих кранів, установлювання 
залізобетонних оболонок масивів-гігантів, монтаж сталевих каркасів 
промислових печей масою більше 5 т і теплоогороджувальних конструкцій 
печей блоків вагою більше 1 т, монтаж сталевих конструкцій опор і станцій 
канатних доріг і кабельних кранів, а також сталевих канатів при висоті споруд 
до 70 м, монтаж труб висотою понад 30 м з блоків жаростійкого залізобетону, 
встановлювання і демонтаж монтажних площадок під час монтажу труб, 
з’єднування блоків труб високоміцними шпильками, монтаж збірних лежаків і 
газоходів, установлювання усередині реакторів захисного кожуха із жароміцної 
нержавіючої сталі, встановлювання рейкової колії в тунельній печі, 
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укрупнювальне складання сталевих кроквових і підкроквових ферм колон, царг, 
доменних печей, панелей покрівлі тощо, укрупнювальне складання та монтаж 
блоків покриття, монтаж мембранного покриття, наведення й встановлювання 
на опори сталевих кроквових і підкроквових ферм прольотом від 12 до 24 м, 
монтаж сталевих колон масою до 15 т, підкранових та інших балок масою від  
5 до 15 т, монтаж несучих конструкцій естакад, градирень, галерей та етажерок, 
монтаж елементів панелей сталевих прольотних споруд мостів, складання і 
монтаж складних вузлів прольотних споруд мостів з кількістю елементів до 5, 
ставлення поздовжніх і поперечних зв’язок сталевих прольотних споруд мостів, 
монтаж залізобетонних резервуарів ємністю до 1000 м3, монтаж конструкцій з 
алюмінію та м’яких сплавів, укрупнювальне складання й монтаж конструкцій 
резервуарів ємністю до 1000 м3 , рулонних заготовок, окремих царг або листів, 
монтаж і демонтаж щитової металевої та дерев’яної опалубки з щитів площею 
понад 3 м3, монтаж і демонтаж об’ємної опалубки (блочної, тунельної, об’ємно-
переставної тощо). 

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6 розряду, 
який виконує особливо складні монтажні роботи під час складання конструкцій 
будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків, повинен знати: 
способи укрупнювального складання особливо складних конструкцій будівель і 
промислових споруд; способи монтажу особливо великогабаритних і важких 
конструкцій будівель промислових споруд; способи складання, пересування та 
встановлювання прольотних споруд мостів; способи та прийоми складання 
особливо складних видів такелажного та підйомного устаткування і пристроїв; 
способи особливо складного нетипового стропування конструкцій і об’ємних 
блоків; способи полистового й індустріального монтажу резервуарів і 
газгольдерів; способи укрупнювального складання сталевих конструкцій з 
елементами промислових печей із жаростійкого бетону і залізобетону; способи 
укрупнювального складання труб з блоків (царг); способи монтажу 
промислових печей зі збірного жаростійкого бетону та залізобетону методом 
пересування і труб методом повороту; способи монтажу футеровки обертових 
печей з блоків жаростійкого бетону. До переліку робіт, які він виконує, 
належать: укрупнювальне складання залізобетонних рам, балок і ферм з 
наступним напружуванням арматури; укрупнювальне складання попередньо 
напружених залізобетонних ферм, складених з декількох деталей, і їх монтаж; 
монтаж залізобетонних конструкцій будівель і споруд зі збірних рам, а також 
просторових блоків тепло- і гідротехнічних споруд; остаточне вивіряння 
закладених частин, монтаж і остаточне вивіряння обетонованих пазових блоків 
закладних частин; монтаж укрупнювальних башт, опор напірних 
трубопроводів, сталевих конструкцій опор та станцій канатних доріг і 
кабельних кранів, а також сталевих канатів за висоти споруд понад 70 м; 
монтаж фасонних частин, компенсаторів і гідравлічне випробовування 
негабаритних трубопроводів гідротехнічних споруд; монтаж збірних 
залізобетонних колон масою більше 20 т, напружено армованих балок і ферм 
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перекриттів незалежно від їх прольоту; монтаж забральних балок, шахт і 
колодязів для шпонок, плитооболонок, балок мостових переходів через ГЕС, 
греблі й шлюзи, плит і перекриттів галерей шлюзів і відсмоктувальних труб; 
установлювання просторових рам і ростверків для забивання паль; 
установлювання просторових елементів силосних споруд; установлювання й 
остаточне вивіряння сталевих колон, підкранових балок та інших сталевих 
конструкцій каркасів будівель і промислових споруд з масою елемента або 
блока більше 15 т, а також ферм прольотом понад 24 м; укрупнювальне 
складання газовідводів доменної печі, похилих мостів доменних печей, ТЕЦ, 
аглофабрик тощо; укрупнювальне складання конструкцій печей з панелей і 
блоків; монтаж промислових печей і труб укрупнювальними вузлами, монтаж 
промислових печей на стенді з наступним насуванням у проектне положення; 
монтаж збірних труб методом повороту навкруги шарніра, закріпленого на 
фундаменті; монтаж футеровки обертових печей з блоків жаростійкого бетону; 
комплектування деталей для подавання під монтаж будівель, промислових 
споруд і прольотних споруд мостів за монтажними схемами; збирання і монтаж 
особливо складних вузлів прольотних споруд мостів з кількістю елементів 
більше п’яти; встановлювання опорних частин прольотних споруд мостів, 
верхніх накочувальних колій і прикріплювання їх до вузлів ферм; монтаж теле- 
і радіобашт, монтаж металевих і залізобетонних циліндричних резервуарів 
ємністю понад 1000 м3, заглиблювальних траншейних, сферичних резервуарів і 
газгольдерів незалежно від ємності; монтаж вантових конструкцій; монтаж 
методами насування і повороту; складання складових залізобетонних балок 
прольотних споруд мостів. 

 
Муляр. Муляр 2 розряду, який виконує найпростіші роботи під час 

кладки та ремонту кам’яних конструкцій, будов, мостів, промислових і 
гідротехнічних споруд, повинен знати: основні види стінових матеріалів; 
способи приготування розчинів; способи пробивання гнізд та отворів у кладці; 
правила розбирання кладки фундаментів, стін і стовпів; види стропів і 
захватних пристроїв; основні види такелажної оснастки; правила переміщання 
та складання вантажів малої маси. До переліку робіт, які він виконує, належать: 
кладка цегляних стовпчиків під лаги підлоги, приготування розчинів вручну, 
очищання цегли від розчину, пробивання гнізд, борозен та отворів у цегляній і 
бутовій кладці вручну, розбирання вручну бутових фундаментів, цегляної 
кладки стін і стовпів, засипання каналів або коробів порошкоподібними 
матеріалами або мінеральною ватою, зачіплювання піддонів, контейнерів, 
залізобетонних виробів та інших вантажів інвентарними стропами за монтажні 
петлі, скоби, гаки тощо. 

Муляр 3 розряду, який виконує прості роботи під час кладки та ремонту 
кам’яних конструкцій будов, мостів, промислових і гідротехнічних споруд, 
повинен знати: основні властивості стінових матеріалів і розчинів, 
гідроізоляційних матеріалів для ізолювання фундаментів та стін; прості 
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системи кладки й перев’язування швів; прийоми кладки; кладка простих стін; 
способи розстилання розчину на стіні, розкладання цегли та забутовки; вимоги 
до якості цегляної кладки та збірних залізобетонних конструкцій, що 
монтуються у кам’яних будовах; правила роботи пневматичним й електричним 
інструментом, що застосовуються під час будівництва кам’яних будов та 
споруд; основні види деталей та збірних конструкцій, що застосовуються під 
час роботи; вимоги до якості кладки. До переліку робіт, які він виконує, 
належать: кладка простих стін з цегли та дрібних блоків під штукатурку або 
розшивку швів одночасно з кладкою, заповнювання каркасних стін, 
улаштовування фундаментів з бутового каменю та цегляної щебінки під 
заливку, улаштовування цементної стяжки горизонтальної гідроізоляції 
фундаментів рулонними матеріалами, закладання цеглою та бетоном борозен, 
гнізд й отворів, пробивання прорізів у цегляних та бутових стінах за допомогою 
механізованого інструменту, розбирання кладки мостових опор за допомогою 
механізованого інструменту, пробивання гнізд, борозен та отворів у цегляній та 
бутовій кладці за допомогою механізованого інструменту, монтаж у кам’яних 
будинках залізобетонних перемичок над віконними та дверними прорізами й 
нішами. 

Муляр 4 розряду, який виконує роботи середньої складності під час 
кладки та ремонту кам’яних конструкцій будов, мостів, промислових та 
гідротехнічних споруд, повинен знати: способи кладки стін середньої 
складності; способи кладки стін простої складності з одночасним 
облицюванням; способи кладки стін полегшених конструкцій; способи кладки 
із склоблоків; способи монтажу збірних елементів та деталей середньої маси; 
армування цегляних стін та перегородок; способи стропування та 
закріплювання елементів, що монтуються. До переліку робіт, які він виконує, 
належать: кладка стін середньої складності з цегли та дрібних блоків під 
штукатурку або розшивку швів одночасно з кладкою, кладка стін простої 
складності з одночасним облицьовуванням, кладка стін простої складності 
полегшеної конструкції, кладка стін і фундаментів з бутового каменю під 
лопатку, колодязів постійного перерізу та колекторів прямокутного перерізу, 
конструкцій із склоблоків, улаштовування в кам’яних будовах заповнень 
прорізів та перегородок із склопрофіліту, улаштовування перегородок з цегли, 
гіпсошлакових та інших плит, укладання сталевих елементів і деталей у кладку, 
установлювання віконних та дверних балконних коробок й блоків, підвіконних 
дощок і плит, розшивання швів кладки, що виконана раніше, ремонт поверхні 
цегляних стін з виламуванням непридатних цеглин і замуровуванням новою 
цеглою з дотриманням перев’язки швів із колишньою кладкою, розбирання 
цегляних склепінь усіх видів, монтаж у кам’яних будовах залізобетонних балок, 
плит перекриття та покриття, перегородок, сходових маршів, площадок, 
балконних плит, сходинок, монтаж вентиляційних блоків, монтаж 
азбестоцементних труб сміттєпроводу, заміна підвіконних плит та окремих 
сходинок сходових маршів, ремонт та заміна окремих ділянок цегляних та 
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бутових фундаментів у існуючих будовах, конопачення та заливання швів у 
збірних залізобетонних конструкціях перекриття та покриття, кладка 
фундаментів і мостових опор, з’єднувальних і щокових стінок опор, 
прямолінійних надводних стінок і кордонного каменю портових споруд, 
монтаж збірних бетонних і залізобетонних елементів конструкцій середньої 
маси, що застосовуються під час будівництва кам’яних мостів і гідротехнічних 
споруд. 

Муляр 5 розряду, який виконує складні роботи під час кладки та ремонту 
кам’яних конструкцій будов, промислових споруд, мостів і гідротехнічних 
споруд, повинен знати: способи кладки складних стін; способи кладки стін 
середньої складності та складних стін з одночасним облицюванням. До 
переліку робіт, які він виконує, належать: кладка складних стін під штукатурку 
із розшиванням швів, кладка колон прямокутного перерізу, карнизів, стін 
середньої складності та складних стін з одночасним облицьовуванням, кладка 
стін полегшених конструкцій середньої складності та складних, клинчастих 
перемичок, колодязів змінного перерізу і колекторів круглого та шатрового 
перерізу, перекладання клинчастих перемичок з розбиранням старої кладки, 
кладка з одночасним облицьовуванням декоративною кольоровою цеглою за 
заданим рисунком, кладка з природного каменю надсклепінчатої будови 
арочних мостів, кладка з природного каменю труб, лотків та оголовків, з 
тесаного каменю – зовнішніх верстових рядів мостових опор прямолінійного 
обрису, фігурне тесання цегли. 

Муляр 6 розряду, який виконує особливо складні роботи під час кладки та 
ремонту кам’яних конструкцій будов, промислових споруд мостів та 
гідротехнічних споруд, повинен знати: способи кладки особливо складних 
конструкцій, їх спорудження та розкружалювання. До переліку робіт, які він 
виконує, належать: кладка та реставраційний ремонт особливо складних 
кам’яних конструкцій, склепінь, арок (у тому числі з одночасним 
облицьовуванням), кладка колон круглого та змінного перерізу, кладка з 
природного тесаного каменю кригорізів з підбором каменю, укладання 
карнизного та підферменого каменю мостових опор, кладка підп’ятного 
каменю у арках і склепіннях кам’яних мостів. 
 

Паркетник. Паркетник 2 розряду, який виконує найпростіші роботи під 
час настилання й опоряджання паркетних підлог, повинен знати: види 
паркетних клепок і дощок; матеріали для підстилкового шару під паркет, види 
мастик; способи підготовляння паркету до укладання; основи будови та 
правила експлуатації ручних насосів; способи заготовляння вставних рейок. До 
переліку робіт, які він виконує, належать: підготовляння основи, 
улаштовування підстилкового шару під паркет з паперу, картону або мастики, 
перекачування готових мастик ручними насосами або підношування вручну, 
сортування клепок за розміром, кольором і сортом, натирання підлог щітками. 
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Паркетник 3 розряду, який виконує прості роботи під час настилання й 
опорядження паркетних підлог, повинен знати: основні породи, властивості та 
дефекти деревини; сортамент паркетних клепок; способи обстругування, 
циклювання та натирання паркетних підлог; основи будови та правила 
експлуатації електроінструментів і верстатів, що застосовуються для 
оброблення паркету; правила встановлювання вентиляційних решіток і 
плінтусів; правила та способи приготування мастик; вимоги до основ під 
паркетну підлогу. До переліку робіт, які він виконує, належать: улаштовування 
настилу під щитовий паркет і основ з оргаліту, деревностружкових і 
деревноволокнистих плит, обстругування та циклювання паркетних підлог 
вручну, фугування ребер і торців клепки вручну, електроінструментом і на 
верстатах, установлювання вентиляційних решіток з виготовленням рамок із 
рейок, установлювання плінтусів, натирання паркетних підлог машинами, 
приготування мастик для наклеювання та опорядження паркету. 

Паркетник 4 розряду, який виконує роботи середньої складності під час 
настилання й опорядження паркетних підлог, повинен знати: вимоги до якості 
паркетних підлог; способи настилання та ремонту паркетних підлог з окремих 
клепок, дощок і паркетних щитів; будову машин для опоряджання паркетних 
підлог і правила їх експлуатації. До переліку робіт, які він виконує, належать: 
настилання підлог з паркетної клепки, дощок і паркетних щитів на мастиці, 
настилання підлог з пакетної дошки по лагах, облицьовування сходин 
паркетною клепкою, обстругування, циклювання та шліфування паркетних 
підлог машинами та електроінструментом, замінювання окремих клепок, дощок 
або щитів паркетних підлог. 

Паркетник 5 розряду, який виконує складні роботи під час настилання й 
опорядження паркетних підлог, повинен знати: способи настилання та ремонту 
підлог з рядового щитового паркету; способи виготовлення паркетних щитів; 
способи підготовлення поверхонь основи щита й облицювання його паркетною 
клепкою. До переліку робіт, які він виконує, належать: заготовляння та 
підбирання за кольором і рисунком щитів паркету, настилання підлог з 
рядового щитового паркету, замінювання та переклепування щитового паркету, 
виготовляння рядових паркетних щитів. 

Паркетник 6 розряду, який виконує особливо складні роботи під час 
настилання й опорядження паркетних підлог, повинен знати: способи 
настилання художнього паркету. До переліку робіт, які він виконує, належать: 
настилання та ремонт підлог з художнього (мозаїчного та кольорового) 
паркету, наклеювання комплектів фігур на основу паркетних щитів за заданим 
рисунком. 
 

Покрівельник сталевих покрівель. Покрівельник сталевих покрівель  
2 розряду, який виконує найпростіші роботи під час ремонту й улаштування 
покрівель із покрівельної сталі, повинен знати: види покрівельної сталі; 
способи заготовляння картин рядового покриття вручну; прийоми очищання і 
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прооліфлювання покрівельної сталі; способи розбирання покрівельних 
покриттів з листової сталі. До переліку робіт, які він виконує, належать: 
розпаковування, очищання та прооліфлювання покрівельної сталі, обрізання 
листів, заготовлення картин рядового покриття, розбирання покрівлі з листової 
сталі.  

Покрівельник сталевих покрівель 3 розряду, який виконує прості роботи 
під час улаштовування та ремонту покрівель з покрівельної сталі, повинен 
знати: основні властивості покрівельної сталі; способи ремонту й улаштування 
покриття простих дахів, заготовляння картин та установлювання деталей 
покриття; способи покривання покрівель листовою сталлю; вимоги до якості 
матеріалів і покриттів із покрівельної листової сталі. До переліку робіт, які він 
виконує, належать: ремонт і улаштовування покриття одно- і двосхилих дахів, 
заготовляння картин для карнизних звисів і настінних ринв, виготовляння 
прямих ланок ринв, виготовляння й установлювання ринв, ковпаків і зонтів на 
димові та вентиляційні труби, обробляння стиків покрівельною листовою 
сталлю під час покривання рулонними і штучними матеріалами, замінювання 
покриття окремих елементів покрівлі. 

Покрівельник сталевих покрівель 4 розряду, який виконує роботи 
середньої складності під час ремонту й улаштовування покрівель з покрівельної 
сталі, повинен знати: способи ремонту й улаштування покриття дахів середньої 
складності; способи виготовляння шаблонів і збирання за шаблонами виробів, 
деталей і фасонних частин покриттів з покрівельної листової сталі; 
механізовані способи заготовляння елементів покриттів; прийоми паяння швів 
покриттів. До переліку робіт, які він виконує, належать: ремонт і 
улаштовування покриття трьох і чотирьохсхилих, шатрових, вальмових, Т- та 
Г-подібних у плані дахів, виготовляння секційних і змінного перерізу колін, 
відливів і лійок, виготовляння й установлювання дефлекторів, запаювання швів 
покриття з листової оцинкованої сталі, навішування та замінювання ринв. 

Покрівельник сталевих покрівель 5 розряду, який виконує складні роботи 
під час ремонту й улаштовування покрівель з покрівельної сталі, повинен 
знати: способи ремонту й улаштування покрівель з листової покрівельної сталі. 
До переліку робіт, які він виконує, належать: ремонт і улаштовування покриття 
з листової покрівельної сталі купольних, конусоподібних та інших складних 
покрівель. 
 

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних 
матеріалів. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних 
матеріалів 2 розряду, який виконує найпростіші роботи під час улаштування та 
ремонту рулонних покрівель і покрівель із штучних матеріалів, повинен знати: 
види рулонних і штучних покрівельних матеріалів і способи їх обробляння; 
способи грунтування основ і приготування розчинів для промазування стиків 
між листами; прийоми укочування покриття після наклеювання; способи 
розбирання простих покрівельних покриттів. До переліку робіт, які він виконує, 
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належать: очищання рулонних матеріалів від засипки, перемотування 
двобічного руберойду та безпокривних рулонних матеріалів, грунтування основ 
під наклеювання вручну, укочування катком рулонного килима, різання 
рулонних і штучних матеріалів, обрізання кутів листів і плиток, свердління 
отворів, сортування листів, плиток і черепичин, приготування розчину для 
промазування стиків і швів, конопачення та промазування розчином швів між 
черепичинами, розбирання покрівлі із штучних і рулонних матеріалів. 

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 3 
розряду, який виконує прості роботи під час улаштовування та ремонту 
рулонних покрівель і покрівель із штучних матеріалів, повинен знати: основні 
властивості рулонних, мастикових і штучних покрівельних матеріалів; способи 
приготування холодних і гарячих мастик; способи просушування, просіювання 
та підігрівання наповнювачів; способи розмічання дахів простої форми; 
способи покривання рулонними та штучними матеріалами дахів простої форми; 
будову і правила поводження з агрегатами та пристроями для розігрівання 
руберойду, що наплавляється; вимоги до якості матеріалів і покриттів дахів.  
До переліку робіт, які він виконує, належать: приготування мастик і ґрунтувань, 
покривання одно- і двосхилих дахів рулонними та мастиковими матеріалами з 
оброблянням звисів, покривання одно- і двосхилих дахів азбестоцементними 
листами або плитками (шифером), черепицею, покривання дахів руберойдом, 
що наплавляється, укладання додаткового шару килима з пришиванням 
цвяхами під час улаштовування покрівель на простих дахах на дерев’яній 
основі, покривання поверхні готового килима гарячою мастикою з посипанням 
піском або дрібним гравієм, обшивання фахверкових стін будинків 
азбестоцементними плитками, замінювання окремих місць покриття з 
рулонного і штучного матеріалів, обробляння звисів, стиків і розжолобків 
покрівельною сталлю, установлювання готових ринв, ковпаків і зонтів на 
димові та вентиляційні труби. 

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів  
4 розряду, який виконує роботи середньої складності під час улаштовування та 
ремонту рулонних покрівель і покрівель із штучних матеріалів, повинен знати: 
способи покривання дахів середньої складності рулонними та штучними 
матеріалами; будову розпилювачів для нанесення мастик і ґрунтовок; способи 
механізованого обробляння штучних покрівельних матеріалів. До переліку 
робіт, які він виконує, належать: покривання трьох і чотирьохсхилих, 
шатрових, мансардних і вальмових, Т- і Г-подібних у плані дахів рулонними 
матеріалами з оброблянням звисів, покривання трьох і чотирьохсхилих, 
шатрових, мансардних і вальмових, Т- і Г-подібних у плані дахів 
азбестоцементними листами або плитками (шифером) черепицею, обробляння 
гребенів, ребер і дахових вікон штучними матеріалами, ґрунтування основ за 
допомогою розпилювачів, навішування ринв. 

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів  
5 розряду, який виконує складні роботи під час улаштовування та ремонту 
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рулонних покрівель і покрівель із штучних матеріалів, повинен знати: способи 
розмічання та покривання дахів складної форми рулонними та штучними 
покрівельними матеріалами; особливості улаштування стиків усіх видів; будову 
машин, що застосовуються для наклеювання рулонних матеріалів; вимоги до 
якості покриттів покрівель складної форми. До переліку робіт, які він виконує, 
належать: покривання рулонними та штучними покрівельними матеріалами 
купольних, конусоподібних і склепистих дахів, улаштовування покрівель одно- 
і двосхилих дахів машинами для наклеювання рулонних матеріалів, обробляння 
внутрішніх водостоків і покривання міжліхтарних зон і розжолобків рулонними 
матеріалами. 

 
Скляр. Скляр 2 розряду, який виконує найпростіші роботи під час 

скління, повинен знати: основні види стекол, що застосовуються для засклення; 
способи упаковування і розпаковування тари із склом; склад замазок для стекол 
та способи їх приготування; способи тимчасового затулення віконних рам 
поліетиленовою плівкою. До переліку робіт, які він виконує, належать: 
приготування замазок для стекол, виймання стекол з розчищенням фальців, 
тимчасове затулення віконних рам поліетиленовою плівкою. 

Скляр 3 розряду, який виконує прості роботи під час скління, повинен 
знати: основні види і властивості матеріалів, що застосовуються під час 
склярських робіт; способи різання і вставлення тонких віконних стекол; будову 
пістолета для забивання шпильок; види та властивості герметиків; будову та 
способи користування столом-шаблоном для розкроювання скла; способи 
знімання й навішування глухих і стулчастих рам. До переліку робіт, які він 
виконує, належать: різання і вставлення тонких віконного стекол, забивання 
шпильок пістолетом, замінювання тонких розбитих стекол, обмазування стекол 
і фальців замазкою або герметиком вручну, установлювання штапиків, 
знімання та встановлювання (навішування) глухих і стулчастих рам. 

Скляр 4 розряду, який виконує роботи середньої складності під час 
скління, повинен знати: способи різання та вставляння товстих стекол і стекол 
спеціальних марок; будову механізованих інструментів і прийоми роботи з 
ними. До переліку робіт, які він виконує, належать: різання та вставляння 
товстих віконних стекол і стекол спеціальних марок (увіолевих, 
теплопоглинальних, матових, «мороз», армованих) у дерев’яні, металеві, 
залізобетонні та пластмасові рами прямокутної форми з закріплюванням 
клиновими затискачами, клямерами, штапиками на гвинтах, шпильками або 
замазками, скління металевих рам клеєними склопакетами, промазування 
фальців замазкою або герметиком за допомогою шприца, свердління отворів у 
стеклах. 

Скляр 5 розряду, який виконує складні роботи під час скління, повинен 
знати: способи та прийоми виконання складних склярських робіт; способи 
криволінійного різання стекол; способи вставляння скла в рами криволінійних 
форм. До переліку робіт, які він виконує, належать: різання та вставляння 
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вітринних і дзеркальних стекол та стекол спеціальних марок (візерункових, 
загартованих, таких, що нагріваються електроенергією, хвилястих) у рами всіх 
типів, різання та вставляння всіх видів стекол у круглі, овальні, напівциркульні 
та інші рами криволінійної форми, вставляння та замінювання призм і лінз, 
скління огорож ліфтових шахт, сходів і балконів із закріплюванням натяжними 
гвинтами, обточування скла, замінювання стекол у вітринах. 
 

Столяр будівельний. Столяр будівельний 2 розряду, який виконує 
найпростіші столярні роботи, повинен знати: основні властивості деревини; 
способи приготування столярного клею. До переліку робіт, які він виконує, 
належать: відбирання та сортування пиломатеріалів, заготовляння вручну 
брусків за розмірами для столярних виробів з обстругуванням рубанком, 
поздовжнім і поперечним розпилюванням, варіння столярного клею. 

Столяр будівельний 3 розряду, який виконує прості столярні роботи, 
обробляє деревину електроінструментом і вручну, виготовляє й установлює 
прості столярні вироби, повинен знати: основні породи та дефекти деревини; 
правила поводження з електроінструментом. До переліку робіт, які він виконує, 
належать: виготовляння вручну й установлювання прямолінійних столярних 
тяг, прямолінійних поручнів простого профілю, виготовляння прямолінійних 
заготовок столярних виробів з використанням механізованого інструменту або 
вручну, зачищання деталей після механічної обробки, установлювання 
накладних віконних і дверних наборів з приганянням до місця, вставляння 
ущільнювального шнура у спарені рами, вирізування сучків і засмолених місць. 

Столяр будівельний 4 розряду, який виконує столярні роботи середньої 
складності, повинен знати: способи виготовляння з’єднань і збирання елементів 
столярних виробів; способи забивання окремих місць деревини; способи 
виготовляння столярних виробів середньої складності. До переліку робіт, які 
він виконує, належать: виготовляння деталей та збирання з них дверних 
полотен і віконних рам прямокутної форми всіх типів, збирання та ремонт 
прямолінійних фрамуг, віконних стулок, глухих рам для цивільних та 
промислових будов, заганяння глухих рам і фрамуг, установлювання 
фільончастих перегородок, установлювання дверних і віконних блоків, 
підвіконних дощок і монтажних брусків, установлювання з припасовуванням 
до місця простого врізного і частково врізного приладдя (ролики дверні з 
планками, дзвоники-вертушки, ручки дверні та віконні, засувки поперечні 
тощо), збирання й установлювання захисних декоративних решіток радіаторів, 
збирання й установлювання вбудованих меблів у житлових будинках, 
обшивання стін деревно-стружковими плитами.  

Столяр будівельний 5 розряду, який виконує складні столярні роботи, 
повинен знати: властивості деревини твердих порід і способи її обробляння; 
способи виготовляння, приганяння та навішування складних столярних 
виробів. До переліку робіт, які він виконує, належать: виготовляння й 
установлювання заокруглень поручнів, виготовляння, збирання та 
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установлювання півциркульних рам і коробок, приганяння та навішування з 
урізуванням завіс віконних рам і дверних полотен, розмічання за ескізами і 
виготовляння шаблонів для штукатурних і форм для ліпних робіт, 
установлювання з приганянням до місця складного врізного і частково врізного 
приладдя (наскрізні шпінгалети, фрамужні прилади, замки з поворотною 
ручкою й автоматичні тощо). 

Столяр будівельний 6 розряду, який виконує особливо складні столярні 
роботи, повинен знати: способи виготовляння й установлювання особливо 
складних столярних виробів. До переліку робіт, які він виконує, належать: 
виготовляння, установлювання та реставраційний ремонт особливо складних 
фігурних і лекальних поручнів, плінтусів, наличників, балясин, карнизів тощо з 
деревини твердих і цінних порід. 

 
Тесляр. Тесляр 2 розряду, який виконує найпростіші теслярські й 

опалубні роботи, найпростіші роботи під час улаштовування рулонних 
покрівель насухо з пришиванням цвяхами та покрівель з штучних матеріалів, 
повинен знати: основні види лісоматеріалів і властивості деревини; способи 
грубого обробляння лісоматеріалів; правила поводження з антисептичними та 
вогнезахисними сумішами і прийоми покривання ними дерев’яних деталей і 
конструкцій за допомогою щіток; способи розбирання простих дерев’яних 
конструкцій і їх очищання; правила переміщання та складування вантажів 
малої маси; види рулонних і штучних покрівельних матеріалів; способи 
розбирання простих покриттів з рулонних і штучних матеріалів. До переліку 
робіт, які він виконує, належать: грубе обтісування, обстругування, поперечне 
перепилювання та обкорування лісоматеріалів, змащування накатів і опалубки, 
обмазування щіткою дерев’яних конструкцій і деталей антисептичними та 
вогнезахисними сумішами, обсмолювання, оббивання повстю та толем 
елементів дерев’яних конструкцій, розбирання опалубки фундаментів, стін і 
перегородок, розбирання тимчасових будівель, парканів, містків і настилів, 
розбирання підлог, чорних підлог і накатів, розбирання огороджувальних 
стінок, очищання опалубки від бетону та розчину, очищування рулонних 
покрівельних матеріалів від посипки, сортування штучних покрівельних 
матеріалів. 

Тесляр 3 розряду, який виконує прості теслярські й опалубні роботи, 
покриває покрівлі простої форми рулонними (насухо) і штучними 
покрівельними матеріалами, повинен знати: основні породи та дефекти 
деревини; основи будови електроінструментів; прийоми чистого обстругування 
лісоматеріалів, обтісування колод, заготовляння одиночних паль і 
одностоякових опор; способи заготовляння прямолінійних щитів опалубки і 
перегородок під штукатурку; способи улаштовування цоколів, дощатих 
настилів, перегородок, чорних обшивок та елементів покрівель; способи 
приготування антисептичних і вогнезахисних сумішей; способи нанесення 
антисептичних і вогнезахисних сумішей фарбопультами та розпилювачами; 
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основні властивості рулонних і штучних покрівельних матеріалів; способи 
розмічання простих покрівель і покривання їх рулонними (насухо) і штучними 
матеріалами. До переліку робіт, які він виконує, належать: загальнобудівельні 
роботи (виготовляння простих щитів для перегородок під штукатурення, 
улаштовування лат, обшивання стін і стель під штукатурення й 
облицьовування, улаштовування нижнього дощатого настилу у двошарових 
підлогах (чорних підлог), установлювання плінтусів і гантелей, улаштовування 
закидок і ремонт цоколів, конопачення стін віконних прорізів, латування крокв 
і підшивання карнизів, улаштовування тимчасових огорож і воріт, нанесення 
антисептичних і вогнезахисних сумішей на дерев’яні конструкції та деталі 
фарбопультами та розпилювачами, улаштовування дерев’яних водозбірних 
колодязів, лотків і зумпфів, виготовляння та ремонт простого будівельного 
інвентарю, обтісування колод на канти та накругло, обтісування ребер дощок і 
пластин, затісування кінців колод, чисте обстругування лісоматеріалів, 
вибирання пазів, гребенів і четвертей, обробляння лісоматеріалів 
електроінструментами, розбирання лат та дерев’яних покрівель, укладання 
лежнів і дощатого настилу, виготовляння плавучих лат, обшивання стін зрубів і 
льодорізів дошками, заготовляння одиночних паль, насаджування на палі 
бугелів і башмаків, відпилювання голів паль і верху шпунтових рядів, 
заготовляння одностоякових опор ліній зв’язку і електропередач, обробляння 
поверхонь сухою штукатуркою, обробляння сухою штукатуркою вбудованих 
шаф, покривання та ремонт одно- і двосхилих дахів рулонними матеріалами 
насухо з пришиванням цвяхами, азбестоцементними листами або плитками 
(шифером) і ремонт покриттів із цих матеріалів, обробляння звисів і стиків, 
розбирання риштувань) опалубні роботи (виготовляння та ремонт щитів 
опалубки прямолінійної форми (прямокутні та косокутні) і прямолінійних 
елементів опалубки всіх видів, заготовляння елементів простих риштувань, що 
підтримують опалубку, без нарощування, розбирання опалубки перекриттів, 
балок, колон, льодорізів, балкової прогонної та надаркової споруди мостів). 

Тесляр 4 розряду, який виконує теслярські й опалубні роботи середньої 
складності та покриває покрівлі середньої складності штучними покрівельними 
матеріалами, повинен знати: основні елементи дерев’яних частин будівель і 
дерев’яних конструкцій; вимоги до їх якості; способи улаштовування каркасів 
стін, чистих обшивок та улаштовування тимчасових споруд; способи 
заготовляння шпунтових паль; способи з’єднування деталей простим 
врубуванням; способи сухого антисептування; способи просочування 
дерев’яних конструкцій і деталей антисептичними та вогнезахисними 
сумішами у ваннах; способи розмічання та покривання дахів середньої 
складності; вимоги до якості штучних покрівельних матеріалів і покриттів; 
будову монтажних поршневих пістолетів і правила роботи з ними. До переліку 
робіт, які він виконує, належать: загальнобудівельні роботи (улаштовування 
каркасів перегородок, заготовляння, збирання, установлювання, розбирання та 
замінювання мауерлатів і приставних крокв, ставлення внутрішніх стін з колод, 
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улаштовування простих тимчасових споруд: терас, веранд, тамбурів, ганків, а 
також навісів, сараїв, сторожових будок, контор, прохідних, кубових, душових, 
туалетів, улаштовування та замінювання дерев’яних основ і стоянців, 
улаштовування каркасних стін, чисте обшивання стін і стель, улаштовування, 
перестилання та з’єднування верхніх дощатих покриттів (чистих підлог) з 
окремих дощок, улаштовування підлог з брусків, клеєних щитів, 
деревноволокнистих плит, торцевої шашки, з деревностружкових плит із 
забиванням стиків, кріплення столярних виробів до залізобетонних деталей за 
допомогою монтажних поршневих пістолетів, установлювання віконних і 
дверних коробок, блоків і підвіконних дощок, улаштовування чистих огорож, 
сухе антисептування, просочування дерев’яних конструкцій і деталей 
антисептичними та вогнезахисними сумішами у ваннах, установлювання 
бандажів на стовпи і стоянці, виготовляння, укладання, розбирання та 
замінювання лаг, балок і прогонів, замінювання міжповерхових і горищних 
перекриттів, улаштовування помостів, риштувань і естакад без нарощування 
стояків, монтаж блокових помостів, ремонт каркасних стін, підлог і дощатих 
покрівель, улаштовування з’єднань під кутом за допомогою врубування, 
пластинчастих нагелів і шпонкових з’єднань, улаштовування дерев’яних 
льодорізів і стапелів, улаштовування шпальних кліток під конструкції й 
устаткування великої ваги, виправляння і підклинювання накатувальних колій 
під час насування прогінних споруд мостів, виготовляння та ставлення схваток 
на палях або стояках, вкладишів і затяжок, підкосів, розкосів і крокв льодорізів, 
виготовляння ригелів і установлювання шпонкових брусів по палях, 
установлювання ножа льодоріза, укладання упорних брусів із закріплюванням 
їх насадками, виготовляння й укладання мауерлатних брусів на опори, 
поперечок, охоронних і колесовідбійних брусів, заготовляння дерев’яних 
шпунтових паль і шпунтових пакетів, виготовляння та ставлення підбабків 
(прибудов), укладання насадок на маячні палі та шпунтові ряди, заготовляння 
та збирання А-подібних, тристоякових і П-подібних опор ліній зв’язку й 
електропередач, покривання та ремонт три- та чотирисхилих шатрових, 
мансардних, вальмових, Т- і Г- подібних у плані дахів азбестоцементними 
листами і плитками (шифером), обробляння звисів, стиків, гребенів, ребер і 
слухових вікон, улаштовування дерев’яних каркасів для підвісних стель усіх 
типів та обшивання стін, улаштовування підвісних стель по дерев’яних 
каркасах з плиток «акмігран», алюмінієвих плит тощо, обшивання стін і стель 
деревноволокнистими та деревностружковими плитами (крім декоративних), 
установлювання малих форм, виготовлених в заводських умовах), опалубні 
роботи (улаштовування риштувань, що підтримують опалубку, установлювання 
опалубки колон, балок, плит перекриттів, стін і перегородок, фундаментів, 
масивів, стояків рам і прогонів, виготовляння й установлювання кружал 
домкратних рам, присхідців, щитів для ковзної опалубки та робочого настилу, 
виготовляння та ремонтування щитів опалубки для масивів морських 
гідротехнічних споруд з поздовжніми та поперечними люками та 
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великопанельних щитів опалубки з ребрами, улаштовування настилів у гнучких 
швах із дощок і брусів, розбирання опалубки арок, куполів, склепінь, оболонок, 
резервуарів, баків, бункерів, спіральних камер, відсмоктувальних і підвідних 
труб, а також риштувань, що підтримують опалубку). 

Тесляр 5 розряду, який виконує складні теслярські та опалубні роботи, 
повинен знати: способи розмічання та виготовляння складних дерев’яних 
конструкцій, складних сполучень і врубувань; улаштування такелажних 
пристроїв, що застосовуються під час установлювання дерев’яних конструкцій; 
способи просочування дерев’яних конструкцій та деталей антисептичними та 
вогнезахисними сумішами за допомогою компресорних установок. До переліку 
робіт, які він виконує, належать: загальнобудівельні роботи (ставлення 
зовнішніх стін з колод і складання будівель з колод і брусів, виготовлення 
клеєних конструкцій і конструкцій на врубаннях, нагелях, цвяхових, болтових і 
шпонкових з’єднаннях, складання та встановлювання висячих кроків і 
кроквяних ферм, а також арок і балок прогоном до 15 м, улаштовування 
світлових ліхтарів, улаштовування та розбирання риштувань та естакад із 
нарощуванням стояків, замінювання вінців стін з колод і брусів, прорізання та 
забивання прорізів у стінах з колод і брусів, просочування дерев’яних 
конструкцій і деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами за 
допомогою компресорних установок, виготовляння та складання рамних опор, 
виготовляння та складання прогонних споруд балкових мостів, складання і 
ставлення зрубів з колод, виготовляння, укладання та ставлення елементів 
конструкцій мостів-стояків, підкосів, ригелів, прогонів, підкосних подушок, 
поручнів і протипожежних площадок, пересування, спускання на воду й 
установлювання зрубів у створ споруди, виготовляння та складання дерев’яних 
копрів, заготовляння та складання дерев’яних АП-подібних опор ліній зв’язку й 
електропередач), опалубні роботи (улаштовування опалубки галерей, 
резервуарів, баків, бункерів, ригелів, високих опор, складання та 
встановлювання на місце кружал мостів прогоном до 50 м, улаштовування 
багатогранної та криволінійної опалубки, улаштовування опалубки колон 
змінного перерізу, укрупнювальне складання опорних конструкцій 
відсмоктувальних і підвідних труб і спіральних камер, установлювання та 
кріплення болтами та підпорними брусами щитів бокових поверхонь опалубки 
якорів, виготовляння й укладання косяків у опалубку арочних мостів, ремонт 
опалубних криволінійних, великопанельних щитів). 

Тесляр 6 розряду, виконує особливо складні опалубні роботи, повинен 
знати: особливо складні дерев’яні конструкції відповідальних інженерних 
споруд; конструкції та способи улаштовування всіх видів опалубки; способи 
виготовляння інвентарних шаблонів елементів великого розміру. До переліку 
робіт, які він виконує, належать: улаштовування опалубки склепінь, оболонок і 
куполів, установлювання опалубки арок, складання та встановлювання на місце 
кружал мостів прогоном більше 50 м, виготовляння шаблонів для розмічання 
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косяків кружал, складання коробів опалубки арок, складання та 
встановлювання будівельних ферм і балок прогоном більше 15 м. 
 

Штукатур. Штукатур 2 розряду, який виконує найпростіші роботи під 
час обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки, повинен знати: види 
основних матеріалів, що застосовуються для виконання штукатурних робіт та 
виготовлення гіпсових плит для коробів вентиляції; найменування та 
призначення ручних інструментів та пристроїв; способи приготування розчинів, 
крім розчинів для штукатурки спеціального призначення та декоративних; 
способи підготування поверхонь під штукатурку. До переліку робіт, які він 
виконує, належать: виготовляння вручну та прибивання дранкових щитів, 
очеретяного плетива та поштучної драні, прибивання ізоляційних матеріалів та 
металевих сіток, приготування вручну сухих сумішей (гарцювання) за заданим 
складом, завантажування бункера-живильника матеріалами при пневматичному 
подаванні гіпсу або цементу, набивання цвяхів та обплітання їх дротом, 
насікання поверхонь вручну, пробивання гнізд вручну з установлюванням 
пробок, проціджування та перемішування розчинів, транспортування матеріалів 
у межах робочої зони. 

Штукатур 3 розряду, який виконує прості роботи під час 
обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки, повинен знати: 
властивості основних матеріалів й готових сухих розчинних сумішей, що 
застосовуються для виконання штукатурних робіт; призначення та способи 
приготування розчинів із сухих сумішей; склад мастик для кріплення сухої 
штукатурки; способи улаштування вентиляційних коробів. До переліку робіт, 
які він виконує, належать: просте обштукатурювання поверхонь та ремонт 
простої штукатурки, суцільне вирівнювання поверхонь, насікання поверхонь 
механізованими інструментами, натягування металевої сітки на готовий каркас, 
обмазування розчином дротяної сітки, підмазування місць прилягання 
наличників та плінтусів до стін, приготування розчинів з готових сухих 
сумішей, приклеювання листів сухої штукатурки за раніше виставленими 
маяками, прибивання листів сухої штукатурки до дерев’яних поверхонь, 
обконопачування коробок та місць прилягання великопанельних перегородок, 
збирання, розбирання та очищання форм для відливання плит та блоків 
вентиляційних коробів, відливання плит з укладанням арматури, зачищання та 
підмазування плит і блоків вентиляційних коробів, перетирання штукатурки. 

Штукатур 4 розряду, який виконує роботи середньої складності під час 
обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки, повинен знати: склад та 
способи приготування декоративних розчинів, розчинів для штукатурки 
спеціального призначення та бетонів для торкретування; види та властивості 
сповільнювачів та прискорювачів тужавлення; властивості розчинів з 
хімічними домішками (хлористі розчини, розчини з додаванням поташу, 
хлористого кальцію) та правила користування ними; способи виконання 
поліпшеної штукатурки; способи промаячування поверхонь; будову 
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розчинонасосів, цементгармати та форсунок до них; будову затиральних 
машин; вимоги до якості штукатурних робіт; способи механізованого 
нанесення розчинів й торкретування поверхонь. До переліку робіт, які він 
виконує, належать: промаячування поверхонь, нанесення штукатурного 
розчину на поверхню за допомогою розчинонасоса, поліпшене 
обштукатурювання вручну прямолінійних поверхонь стін стель, гладких 
стовбурів, пілястрів, ніш з укосами, балок постійного перерізу та ремонт 
поліпшеної штукатурки, обштукатурювання укосів, присхідців та відливів, 
витягування падуг з оброблянням кутів, улаштовування безпіщаної накривки 
під високоякісне фарбування, розчищання швів між плитами збірного 
залізобетонного перекриття стіновими панелями, опорядження лузг та усенків, 
механізоване нанесення розчину на обштукатурені поверхні, торкретування 
поверхонь, опоряджання укосів збірними елементами, обштукатурювання 
камер коробів та каналів по сталевій сітці, залізнення поверхні штукатурки, 
відливання плит та установлювання вентиляційних коробів складних обрисів, 
установлювання та закріплювання рамок для клапанів та жалюзі, 
установлювання приборів житлової вентиляції з перевірянням їх дії та 
укріплення підвісок і кронштейнів, приготування декоративних розчинів та 
розчинів для штукатурок спеціального призначення (гідроізоляційних, 
газоізоляційних, звуковбирних, термостійких, рентгенонепроникних тощо) за 
готовим рецептом, механізоване затирання опоряджувального шару. 

Штукатур 5 розряду, який виконує складні роботи під час 
обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки, повинен знати: способи 
виконання високоякісної штукатурки; технологію та способи декоративного 
обштукатурювання фасадів; прийоми розмічання та розплановування 
поверхонь фасаду і внутрішніх поверхонь; будову шаблонів для витягування 
тяг; способи виконання штукатурок спеціального призначення 
(гідроізоляційних, газоізоляційних, звуковбирних, термостійких, 
рентгенонепроникних тощо). До переліку робіт, які він виконує, належать: 
ручне та механізоване нанесення розчину на криволінійні поверхні, 
опоряджання поверхонь набризком, високоякісна штукатурка стін, стель, 
стовпів, пілястр і колон постійного перерізу гладких і з канелюрами, 
обштукатурювання плоских стель з кесонами будь-яких обрисів, нанесення на 
поверхню декоративних розчинів та їх обробляння вручну й механізованими 
інструментами, витягування тяг постійного перерізу всіма видами розчинів на 
прямолінійних поверхнях з оброблянням кутів, розмічання та прорізування 
рустів на обштукатурених поверхнях, у тому числі й на фасадах, опоряджання 
фасадів декоративною штукатуркою, ремонт декоративної штукатурки фасадів 
окремими місцями та високоякісної штукатурки внутрішніх поверхонь 
будинків, обштукатурювання поверхонь розчинами спеціального призначення 
(гідроізоляційними, газоізоляційними, звуковбирними, рентгенонепроникними 
тощо). 
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Штукатур 6 розряду, який виконує особливо складні роботи під час 
обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки, повинен знати: способи 
та прийоми розмічання особливо складних поверхонь під штукатурку; прийоми 
та методи виконання художньої штукатурки. До переліку робіт, які він виконує, 
належать: витягування тяг постійного та змінних перерізів на криволінійних 
поверхнях; розплановування та обштукатурювання криволінійних стель з 
кесонами будь-яких обрисів, обштукатурювання стовпів, колон, пілястр і балок 
змінного перерізу, гладких і з канелюрами, обштукатурювання стовпів, колон, 
пілястр та балок постійного перерізу декоративними розчинами, 
розплановування та обштукатурювання багатоцентрових і стрільчастих 
куполів, склепінь та арок; витягування складних розеток з декількох центрів, 
обштукатурювання «зграфіто» за ескізами, ремонт особливо складних 
штукатурок та штукатурок спеціального призначення 

 

2.4 Вимоги щодо техніки безпеки будівельних працівників найбільш 
поширених професій 

 

2.4.1 Професія «Арматурник» 
 

Загальні вимоги щодо безпеки. У процесі повсякденної діяльності 
арматурники повинні: 

• застосовувати в процесі роботи засоби малої механізації, машини й 
механізми за їх призначенням відповідно до інструкцій заводів-виготівників; 

• підтримувати порядок на робочих місцях, очищувати їх від сміття, 
снігу, пилу, не допускати порушень правил складування матеріалів і 
конструкцій; 

• бути уважними під час роботи й не допускати порушень вимог щодо 
безпеки праці. 

 

Вимоги щодо безпеки перед початком виконання роботи. Перед 
початком виконання роботи арматурники зобов’язані: 

• надягти спецодяг, спецвзуття й каску встановленого зразка; 
• пред’явити керівникові робіт посвідчення про перевірку знань щодо 

безпечних методів робіт і отримати завдання з урахуванням забезпечення 
безпеки праці відповідно до специфіки виконуваної роботи. 

Після отримання завдання у бригадира або керівника робіт арматурники 
зобов’язані: 

• у разі необхідності підготувати засоби індивідуального захисту й 
перевірити їхню справність; 

• перевірити робоче місце й підходи до нього на відповідність вимогам 
безпеки; 
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• підібрати технологічне оснащення та інструмент, необхідні для 
виконання роботи, і перевірити їхню відповідність вимогам безпеки; 

• перевірити цілісність опалубки й підтримуючих лісів. 
У випадку безперервного технологічного процесу арматурники 

здійснюють перевірку справності устаткування й оснащення під час приймання 
й передавання зміни. 

Арматурники не повинні приступати до виконання робіт у разі таких 
порушень вимог щодо безпеки: 

• порушення цілісності або втрати стійкості встановлюваних каркасів; 
• відсутності огородження робочого місця для виконання робіт на 

відстані менш 2 м від межі перепаду по висоті 1,3 м і більше; 
• несправності технологічного оснащення й інструмента, зазначених в 

інструкціях заводів-виготівників, за яких не допускається їхнє застосування; 
• недостатньої освітленості робочих місць і підходів до них; 
• невідповідності параметрів наявних арматурних елементів вимогам 

інструкцій заводів-виготівників щодо експлуатації застосовуваного 
устаткування. 

Виявлені порушення щодо вимог безпеки праці повинні бути усунені 
власними силами, а в разі, якщо такої можливості не існує, то арматурники 
зобов’язані негайно повідомити про них бригадирові або керівникові робіт. 

 

Вимоги щодо безпеки під час виконання роботи. Складування й 
заготовлення арматури необхідно виконувати в спеціально відведених для 
цього місцях. 

Не допускається виконувати роботи з заготовлення арматурних каркасів 
та їхнього укрупненого складування поблизу необгороджених струмопровідних 
частин устаткування. 

Для заготовлення арматури слід використовувати арматурні стержні, 
очищені від іржі й бруду. Під час виконання такої роботи арматурники повинні 
застосовувати металеві щітки й надягати захисні окуляри. 

Витяжку арматури слід виконувати за допомогою лебідки з дистанційним 
управлінням або на правильно-обрізних верстатах. Витяжка арматури за 
допомогою транспортних засобів забороняється. 

До роботи на верстатах з електроприводом допускаються арматурники, 
які мають II групу з електробезпечності. 

Під час виправлення й різання арматурної сталі на правильно-обрізних 
верстатах арматурники зобов’язані: 

• відгороджувати місце переходу арматурної сталі з вертушки на 
верстат, а також довгомірні стержні, які виступають за габарити верстата; 

• здійснювати заправлення кінців дроту з бухти в правильний барабан, а 
також у ролики верстата за відключеного електродвигуна; 

• закривати перед пуском електродвигуна правильний барабан 
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захисним кожухом. 
Під час різання арматурних стержнів на верстатах з механічним приводом 

арматурники зобов’язані: 
• перед пуском верстата перевіряти наявність захисних кожухів і 

переконатися в справності гальмових і пускових пристроїв; 
• починати різання арматури тільки після розгону махового колеса; 
• у разі відсутності на верстаті спеціальних пристосувань довжина 

відрізаних стержнів повинна складати не менше 30 см; 
• здійснювати різання тільки тієї арматури, яка за діаметром і маркою 

сталі відповідає паспортним даним застосовуваного верстата. 
Під час згинання арматурних стержнів на верстатах з механічним 

приводом арматурники зобов’язані: 
• зупиняти згинальний диск перед закладанням арматурних стержнів; 
• використовувати арматурні стержні, діаметр яких не перевищує 

допусків для застосовуваного верстата; 
• замінювати упори та згинальні пальці тільки після зупинки верстата. 
У процесі згинання арматури на ручному верстаті необхідно 

використовувати призначені для цього рукоятки, які потрібно переміщувати 
вперед від себе. Не допускається подовжування рукоятки верстата трубами та 
іншими предметами, а також використання при цьому ваги тіла. 

Під час згинання декількох стержнів арматури одночасно арматурники 
зобов’язані стежити за тим, щоб усі стержні перебували в одній вертикальній 
площині. Для цього необхідно застосовувати спеціальні утримувачі. 

Ремонт, чищення й обтирання устаткування необхідно здійснювати після 
його відключення й повної зупинки. Металевий пил і окалину, які утворюються 
в процесі обробки арматури, слід видаляти металевою щіткою. 

Елементи каркасів арматури необхідно пакетувати з урахуванням умов 
їхнього підіймання й транспортування до місця монтажу. 

Стропування арматурних стержнів або каркасів під час їхнього 
переміщення вантажопідйомними кранами повинні здійснювати арматурники, 
які мають посвідчення стропальника. 

Складання арматурних каркасів колон, стін та інших вертикальних 
конструкцій необхідно виконувати з обладнаних робочих настилів шириною не 
менше 0,8 м з поручнями. Відстань між настилами по висоті має становити не 
більше 2 м. 

Для переходу з одного робочого місця на інше арматурники повинні 
використовувати обладнані системи доступу (сходи, трапи, драбини). 

Для проходу через ділянки укладеної арматури необхідно 
використовувати трапи шириною не менше 60 см на підставках, які встановлені 
на опалубку. 

Випуски арматури, які залишаються під час бетонування, мають бути 
загнуті на 180 градусів, а в разі неможливості виконання цього – позначені 
червоними прапорцями. 
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У місцях масового проходу людей випуски арматури мають бути 
обгороджені. 

Прихватку стержнів арматури з використанням електроконтактного або 
електродугового зварювання повинні здійснювати арматурники, які мають 
посвідчення електрозварника. 

Для попереднього натягу арматури необхідно використовувати стержні, 
які не мають підрізів, загинів, скруток та інших дефектів. 

Місця натягу арматури мають бути обгороджені сіткою або щитами 
висотою не менше 1,8 м. 

Не допускаються перебування й прохід людей у зонах, розташованих у 
торцях стендів для попереднього натягу арматури. 

 

Вимоги щодо безпеки після закінчення робіт. Після закінчення робіт 
арматурники зобов’язані: 

• відімкнути від електромережі верстати, які застосовувалися в роботі; 
• упорядкувати робоче місце, спецодяг; 
• скласти інструменти у відведене для них місце; 
• повідомити бригадирові або керівникові робіт про всі неполадки, які 

виникали під час роботи. 
 

2.4.2 Професія «Бетоняр» 
 

Загальні вимоги щодо безпеки. Бетонярі зобов’язані дотримуватися 
вимог щодо безпеки праці для забезпечення захисту від впливу небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, пов’язаних із характером роботи:  

• розташування робочого місця біля перепаду по висоті 1,3 м і більше; 
• гострі краї, кути, штирі, які стирчать; 
• вібрація; 
• машини, механізми та їхні частини, які рухаються; 
• підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може 

відбутися через тіло людини; 
• мимовільне обвалення елементів конструкцій і падіння матеріалів та 

конструкцій, які розташовані вище. 
Залежно від умов праці бетонярі зобов’язані використовувати чергові 

засоби індивідуального захисту, у тому числі: 
• у разі застосування бетонних сумішей з хімічними добавками для 

захисту шкіри рук і очей – захисні рукавички й окуляри; 
• під час виконання робіт на ухилах більше 20 градусів, а також у разі 

відсутності огороджень робочого місця на висоті – запобіжний пояс; 
• під час виконання роботи з відбійними молотками – антивібраційні 

рукавиці й захисні окуляри; 
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• під час виконання роботи з електровібраторами, а також під час 
виконання роботи з електропідігріву – діелектричні рукавички й чоботи. 

Перебуваючи на території будівельного (виробничого) майданчика, у 
виробничих і побутових приміщеннях, на ділянках робіт бетонярі зобов’язані 
виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені в даній 
організації. Допуск до виконання робіт сторонніх осіб, а також працівників у 
нетверезому стані забороняється. 

У процесі повсякденної діяльності бетонярі повинні: 
• застосовувати в процесі роботи засоби малої механізації, машини й 

механізми за призначенням відповідно до інструкцій заводів-виготівників; 
• підтримувати порядок на робочих місцях, очищати їх від сміття, не 

допускати порушень правил щодо складування матеріалів і конструкцій; 
• бути уважними під час роботи й не допускати порушень вимог щодо 

безпеки праці. 
 

Вимоги щодо безпеки перед початком роботи. Перед початком роботи 
бетонярі зобов’язані: 

• надягти спецодяг, спецвзуття й каску встановленого зразка; 
• пред’явити керівникові робіт посвідчення про перевірку знань 

безпечних методів робіт і отримати завдання з урахуванням забезпечення 
безпеки праці відповідно до специфіки виконуваної роботи. 

Після отримання завдання у бригадира або керівника робіт бетонярі 
зобов’язані: 

1) у разі необхідності підготувати засоби індивідуального захисту й 
перевірити їхню справність; 

2) перевірити робоче місце й підходи до нього щодо відповідності їх 
вимогам безпеки праці; 

3) підібрати технологічне оснащення, інструмент, які необхідні для 
виконання роботи, і перевірити їхню відповідність вимогам щодо безпеки; 

4) перевірити цілісність опалубки й підтримувальних лісів. 
5) у разі безперервного технологічного процесу бетонярі здійснюють 

перевірку справності устаткування й оснащення під час приймання й 
передавання зміни. 

Бетонярі не повинні приступати до виконання робіт за таких порушень 
вимог безпеки: 

• ушкодження цілісності або втрати стійкості опалубки й 
підтримувальних лісів; 

• відсутність огородження робочого місця для виконання робіт на 
відстані менше ніж 2 м від межі перепаду по висоті 1,3 м і більше; 

• несправність технологічного оснащення й інструмента, зазначених в 
інструкціях заводів-виготівників, за яких не допускається їхнє застосування; 

• несвоєчасність проведення чергових випробувань або закінчення 
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строків експлуатації засобів захисту, встановлених заводом-виготівником; 
• недостатня освітленість робочих місць і підходів до них. 
Виявлені порушення вимог безпеки праці повинні бути усунені власними 

силами, а в разі неможливості це зробити бетонярі зобов’язані негайно 
повідомити про них бригадирові або керівникові робіт. 

 
Вимоги щодо безпеки під час роботи. Розміщення на опалубці 

устаткування й матеріалів, непередбачених проектом проведення робіт, а також 
перебування людей, які безпосередньо не беруть участь у виконанні робіт на 
настилі опалубки, не допускаються. 

Для переходу бетонярів з одного робочого місця на інше вони повинні 
використовувати обладнані системи доступу (сходи, трапи, містки). 

Поверх укладеної арматури можна ходити тільки по спеціальних містках 
шириною не менше 0,6 м, які розташовані на «козелках» на опалубці. 

Перебування бетонярів на елементах будівельних конструкцій, які 
утримуються краном, не допускається. 

Опалубка перекриттів має бути обгороджена вздовж усього периметра. 
Всі отвори в підлозі опалубки мають бути закриті. Якщо необхідно залишати 
отвори відкритими, то їх слід затягувати дротяною сіткою. 

Для запобігання обваленню опалубки від дії динамічних навантажень 
(бетону, вітру тощо) необхідно влаштовувати додаткові кріплення 
(розчалювання, розпірки тощо) відповідно до проекту виконання робіт. 

У разі доставки бетону автосамоскидами необхідно дотримуватися таких 
вимог: 

• під час руху автосамоскиду бетонярі повинні перебувати на узбіччі 
дороги в полі зору водія; 

• розвантаження автосамоскиду слід здійснювати тільки за умови 
повної його зупинки й піднятого кузова; 

• піднятий кузов варто очищати від налиплих шматків бетону совковою 
лопатою або шкребком з довгою рукояткою, знаходячись на землі. 

Під час роботи змішувальних машин слід дотримуватися таких вимог: 
• очищення приямків завантажувальних ковшів допускається тільки 

після надійного закріплення ковша в піднятому положенні; 
• очищення барабанів і корит змішувальних машин дозволяється тільки 

після зупинки двигуна й зняття напруги з вивішуванням на рубильнику плаката 
«Не вмикати – працюють люди!». 

Під час розвантаження бетонозмішувачів бетонярам забороняється 
прискорювати розвантаження лопатами й іншими ручними інструментами. 

У разі подавання бетонної суміші за допомогою бадей або бункерів слід 
дотримуватись таких вимог: 

• переміщення порожнього або завантаженого бункера слід виконувати 
тільки за умови закритого затвору; 

• під час приймання бетонної суміші з бункерів або бадей відстань між 
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нижнім краєм бадді або бункера та раніше укладеним бетоном або поверхнею, 
на яку укладається бетон, має складати не більше 1 м, якщо інші відстані не 
передбачені проектом виконання робіт; 

• подавати бетонну суміш в опалубку потрібно плавно, невеликими 
порціями для запобігання виникненню значних ударних навантажень на 
опалубку в разі падіння великої порції бетону. 

Розбирати й пересувати опалубку потрібно тільки з дозволу керівника 
робіт. Під час розбирання опалубки слід вживати заходів щодо випадкового 
падіння елементів опалубки, обвалення підтримуючих лісів і конструкцій. 

Елементи розбірної опалубки необхідно опустити на землю, 
розсортувавши з видаленням виступаючих цвяхів і скоб, та складувати в 
штабель. 

Забороняється складувати розбірні елементи опалубки, які знаходяться на 
лісах або робочих настилах, а також скидати їх із висоти. 

 

Вимоги щодо безпеки після закінчення робіт. Після закінчення робіт 
бетонярі зобов’язані: 

• відімкнути від електромережі механізований інструмент і механізми, 
які застосовувались під час виконання роботи; 

• очистити від забруднень після повної зупинки механізмів їхні рухомі 
частини; 

• упорядкувати робоче місце; 
• скласти електровібратори та інші інструменти у відведене для них 

місце; 
• повідомити бригадирові або керівникові робіт про всі неполадки, які 

виникли під час роботи. 
 

2.4.3 Професія «Маляр» 
 

Загальні вимоги щодо безпеки. Маляри зобов’язані дотримуватися вимог 
щодо безпеки праці для забезпечення захисту від впливу небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, пов’язаних із характером роботи: 

• розташування робочого місця біля перепаду по висоті 1,3 м і більше; 
• падіння матеріалів, конструкцій і виробів; 
• мимовільного обвалення елементів конструкцій або лісів; 
• частин машин і конструкції, які рухаються, і матеріалів, які 

пересуваються ними. 
У процесі повсякденної діяльності маляри повинні: 
• застосовувати в процесі роботи засоби малої механізації, машини й 

механізми за призначенням відповідно до інструкцій заводів-виготівників; 
• підтримувати порядок на робочих місцях, очищати їх від сміття, пилу, 
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не допускати порушень правил складування матеріалів і конструкцій; 
• бути уважними під час роботи й не допускати порушень вимог щодо 

безпеки праці. 
 

Вимоги щодо безпеки перед початком роботи. Перед початком роботи 
маляри зобов’язані: 

• пред’явити керівникові робіт посвідчення про перевірку знання 
безпечних методів роботи; 

• надягти каску, спецодяг, спецвзуття встановленого зразка; 
• отримати завдання на виконання роботи у бригадира або керівника 

робіт і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки 
виконуваних робіт. 

Після отримання завдання у бригадира або керівника робіт маляри 
зобов’язані: 

• підготувати необхідні засоби індивідуального захисту, перевірити 
їхню справність; 

• перевірити робоче місце й підходи до нього щодо відповідності їх 
вимогам безпеки; 

• підготувати технологічне оснащення, інструмент, необхідні для 
виконання роботи, перевірити їхню відповідність вимогам безпеки. 

Маляри не повинні приступати до виконання роботи у разі: 
• несправності технологічного оснащення, засобів захисту робітників, 

зазначених в інструкціях заводів-виготівників, за яких не допускається їхнє 
застосування; 

• несвоєчасного проведення чергових випробувань (технічного огляду) 
технологічного оснащення, інструмента й пристосувань; 

• несвоєчасного проведення чергових випробувань або закінчення 
строків експлуатації засобів захисту робітників, установлених заводом-
виготівником; 

• недостатньої освітленості робочих місць і підходів до них; 
• порушення стійкості конструкцій будинків і споруджень. 
Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунені власними 

силами, а за неможливості їх усунення таким чином маляри зобов’язані 
повідомити про них бригадирові або керівникові робіт. 
 

Вимоги щодо безпеки під час роботи. Для проходу на робоче місце 
маляри повинні використовувати обладнані системи доступу (трапи, драбини, 
приставні сходи). 

Для обладнання робочого місця на висоті необхідно застосовувати 
інвентарні засоби підмощування (підмостки, збірно-розбірні або пересувні з 
переміщуваним робочим місцем, столики тощо), обладнані огородженнями. 

Забороняється застосовувати в якості засобів підмощування випадкові 
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предмети (ящики, бочки, цебри тощо). 
Під час виконання малярських робіт з підвісних колисок або інших 

засобів підмощування з переміщуваним робочим місцем маляри зобов'язані 
виконувати вимоги типових інструкцій. 

Під час виконання робіт маляри зобов'язані виконувати наступні вимоги: 
а) підготовляти склади композицій з урахуванням інструкцій або 

технічних умов щодо компонентів. Забороняється застосовувати фарби, 
розчинники, розріджувачі або клеї невідомого складу; 

б) під час очищення оштукатурених поверхонь шкребками надягти 
захисні окуляри й протипиловий респіратор; 

в) розчин соляної кислоти варто підготовляти вливанням тонкого 
струменя кислоти в посудину з водою; 

г) під час очищення поверхонь хімічним способом (розчином кислоти) 
користуватися захисними окулярами й гумовими рукавичками, а також 
застосовувати шпатель із довгою ручкою; 

д) періодично очищати засоби підмощування від відходів матеріалів і 
сміття (фарби, шпаклівки тощо). 

У приміщеннях, де підготовлюються склади композицій для виконання 
малярських робіт, а також у місцях застосування нітрофарб, лакофарбових 
матеріалів та інших складів, що утворюють вибуховопожежні пари, 
забороняється застосовувати відкритий вогонь і заносити світильники, які 
можуть бути вибухонебезпечними. 

Розміщувати на робочому місці матеріали, інструмент, технологічне 
оснащення й засоби підмощування треба так, щоб не утрудняти прохід і не 
заважати робочим рухам у процесі виконання роботи. 

Тару з матеріалами (лаки, нітрофарби), що мають у своєму складі 
вибуховопожежні пари, під час перерв у роботі варто закривати відповідними 
пробками або кришками й відкривати для виключення іскроутворення за 
допомогою латунних молотка й зубила. 

Під час виконання робіт із застосуванням пневматичного інструмента 
маляри зобов'язані: 

а) переконатися в справності інструмента (вудочки, форсунки пістолета-
розпилювача, пристосування для шліфування прошпакльованих поверхонь, 
сполучних шлангів і вузлів кріплення до інструмента); 

б) перевірити справність манометра й наявність пломби; 
в) не допускати перегинання шлангів у процесі виконання роботи і їхніх 

дотиків до рухомих сталевих канатів; 
г) відігрівати замерзлі шланги в теплому сухому приміщенні (не допус-

кається відігрівати шланги паром); 
д) відключити подачу повітря й перекрити повітряний вентиль під час 

перерви в роботі або виявлення несправностей механізмів пневмообладнанням. 
Не допускається з метою припинення подачі повітря перегинати шланг або 
зав'язувати його на вузол. 
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Для захисту рук малярим варто користуватися гумовими рукавицями або 
змазувати руки спеціальними захисними й очисними пастами. 

Під час заправлення фарбонагнічувального бака необхідно перевірити 
справність смушкових гайок, редукційного клапана, гумової прокладки 
кришки, кранів подачі повітря й складу, після чого шланги й ручний 
розпилювач потрібно продути стисненим повітрям. 

Під час очищення поверхні, розгладжування й шліфування (за допомогою 
пемзи або наждачного паперу), під час нанесення шпаклівки й механізованого 
фарбування варто користуватися захисними окулярами закритого типу й 
респіратором. 

Під час видалення старої фарби вогневим способом за допомогою 
паяльної лампи всередині приміщення необхідно забезпечувати безперервне 
наскрізне провітрювання або примусову вентиляцію. 

Не допускається виконувати роботи з приставних сходів, які опираються 
на віконні плетіння, а також улаштовувати перехідні містки з одного 
пересувного столика на інший, з'єднуючи їх дошкою. 

Металеві покрівлі з ухилом більше 25° варто офарбовувати з переносних 
драбин з нашитими планками, при цьому драбини повинні бути надійно 
закріплені. 

Офарбовувати внутрішні поверхні резервуарів, цистерн, сантехнічних 
кабін треба за допомогою пістолетів-розпилювачів, що не спричиняють 
утворенню туману, і за постійної примусової вентиляції. 

 
Вимоги щодо безпеки в аварійних ситуаціях. Під час виконання 

малярських робіт на лісах у випадку зміни погодних умов (снігопад, туман або 
гроза), які погіршують видимість у межах фронту робіт, а також посилення 
вітру до швидкості 15 м/с і більше маляри зобов'язані припинити роботи й 
перейти в безпечне місце. 

У разі виникнення неполадок у роботі механізованого інструмента 
роботи варто призупинити, відключити інструмент від мережі й доповісти 
бригадирові або керівникові робіт. 

У разі загоряння лакофарбових або інших матеріалів роботи необхідно 
призупинити й ужити заходів щодо гасіння загоряння підручними засобами. У 
випадку неможливості ліквідувати загоряння власними силами необхідно 
викликати пожежну охорону в установленому порядку й повідомити бригадира 
або керівника робіт. 

 

Вимоги щодо безпеки після закінчення роботи. Після закінчення 
роботи маляри зобов’язані: 

• забрати зі стіни, риштовання й лісів сміття, відходи матеріалів та 
інструмент; 

• очистити інструмент від розчину й відправити його у відведене для 
зберігання місце; 
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• упорядкувати й відправити в призначені для цього місця спецодяг, 
спецвзуття й засоби індивідуального захисту; 

• повідомити керівникові робіт або бригадирові про всі неполадки, що 
виникли під час роботи. 
 

2.4.4 Професія «Муляр» 
 

Загальні вимоги щодо безпеки. Муляри, які пройшли відповідну 
підготовку, мають професійні навички і не мають протипоказань за віком для 
виконуваних робіт, перед допуском до самостійної роботи повинні пройти: 
обов'язкові попередні (під час вступу на роботу) і періодичні (протягом 
трудової діяльності) медичні огляди (обстеження) для визнання придатними до 
виконання робіт у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я 
України; навчання щодо безпечних методів і прийомів виконання робіт, 
інструктаж щодо охорони праці, стажування на робочому місці і перевірку 
знань щодо вимог охорони праці. 

Муляри зобов'язані дотримуватися вимог щодо безпеки праці для 
забезпечення захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів, пов'язаних із характером роботи: 

• розташування робочого місця поблизу перепаду по висоті 1,3 м і 
більше; 

• падіння матеріалів, конструкцій та виробів; 
• мимовільного обвалення елементів конструкцій або риштовання. 
Для захисту від механічних впливів, води, лугів муляри зобов'язані 

використовувати надані роботодавцями безкоштовно напівкомбінезон 
бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці з надолонниками з вінілшкіри 
переривчастої, костюми на утеплювальній прокладці та валянки для зимового 
періоду. 

У період перебування на території будівельного майданчика муляри 
повинні носити захисні каски. 

Крім цього, в процесі кладки зовнішніх стін без застосування 
огороджувальних пристроїв, а також установлення або зняття захисних 
козирків каменярі повинні застосовувати запобіжний пояс, а під час сколу 
каменю – захисні окуляри. 

Перебуваючи на території будівельного (виробничого) майданчика, у 
виробничих і побутових приміщеннях, на дільницях робіт і на робочих місцях, 
муляри зобов'язані виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, 
затверджені в даній організації. 

Допуск сторонніх осіб, а також працівників у нетверезому стані на 
зазначені об’єкти забороняється. 

У процесі повсякденної діяльності муляри повинні: 
• застосовувати в процесі роботи засоби малої механізації, машини й 
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механізми за призначенням відповідно до інструкцій заводів-виробників; 
• підтримувати порядок на робочих місцях, очищати їх від сміття, снігу, 

криги, не допускати порушень правил складування матеріалів і конструкцій; 
• бути уважними під час роботи і не допускати порушень вимог щодо 

безпеки праці. 
Муляри зобов'язані негайно сповіщати свого безпосереднього або 

вищестоящого керівника робіт про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю і 
здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що стався на виробництві, або 
про погіршення стану свого здоров'я, в тому числі про появу гострого 
професійного захворювання (отруєння). 

 

Вимоги щодо безпеки перед початком роботи. Перед початком роботи 
муляри зобов'язані: 

а) пред'явити керівнику робіт посвідчення про перевірку знання 
безпечних методів роботи; 

б) надягти каску, спецодяг, спецвзуття встановленого зразка; 
в) отримати завдання на виконання роботи у бригадира або керівника 

робіт і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки 
виконуваних робіт. 

Після отримання завдання у бригадира або керівника робіт муляри 
зобов'язані: 

а) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту, перевірити їх 
справність; 

б) перевірити робоче місце і підходи до нього щодо відповідності їх 
вимогам безпеки праці; 

в) підготувати технологічну оснастку, інструмент, необхідні для 
виконання роботи, перевірити їх відповідність вимогам безпеки. 

Муляри не повинні приступати до виконання роботи в разі: 
а) несправності технологічного оснащення, засобів захисту працюючих, 

зазначених в інструкціях заводів-виробників, за яких не допускається їх 
застосування; 

б) несвоєчасного проведення чергових випробувань (технічного огляду) 
технологічного оснащення, інструменту та пристроїв; 

в) несвоєчасного проведення чергових випробувань або закінчення 
терміну експлуатації засобів захисту працюючих, встановленого заводом-
виробником; 

г) недостатнього освітлення робочих місць і підходів до них; 
д) порушення стійкості конструкцій будівель і споруд. 
Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунені власними 

силами, а за неможливості усунути це таким чином муляри зобов'язані 
повідомити про них бригадиру або керівнику робіт. 
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Вимоги щодо безпеки під час виконання роботи. Під час виконання 
кладки будівель муляри зобов'язані: 

а) розміщувати цеглу й розчин на перекриттях або засобах підмощування 
таким чином, щоб між ними і стіною будинку залишався прохід шириною не 
менше 0,6 м і не допускалось перенавантаження робочого настилу; 

б) застосовувати засоби колективного захисту (пристрої, які поглинають 
пил) або запобіжний пояс із страхувальним канатом під час виконання кладки 
стін на висоту до 0,7 м від робочого настилу, якщо за стіною, яка будується, до 
поверхні стіни (перекриття) відстань складає більше 1,3 м; 

в) зводити кожний наступний поверх будівлі тільки після укладання 
перекриттів над зведеним поверхом; 

г) закладати порожнини в плитах до їх подачі до місця кладки в проектне 
положення. 

Муляри зобов'язані здійснювати кріплення запобіжного пояса в місцях, 
зазначених керівником робіт, під час кладки: 

а) карнизів, парапетів, а також вивірки кутів, чищення фасадів, монтажу, 
демонтажу й очищення захисних козирків; 

б) стін ліфтових шахт та інших робіт, які виконуються поблизу 
необгороджених перепадів 1,3 м і більше за висотою; 

в) стін, товщина яких є більшою за 0,75 м в положенні «стоячи» на стіні. 
Перед початком кладки зовнішніх стін муляри повинні переконатися у 

відсутності людей в небезпечній зоні внизу, поблизу від місця роботи. 
Під час переміщення й подачі на робоче місце вантажопідіймальними 

кранами цегли, керамічних каменів і дрібних блоків слід застосовувати 
піддони, контейнери і вантажозахватні пристрої, що виключають падіння 
вантажу. 

Каменярі, які здійснюють стропування вантажу, повинні мати 
посвідчення стропальників. 

Для уникнення падіння піддонів, звільнених від цегли, перед 
стропуванням їх необхідно пов'язати в пакети. Після цього дозволяється їх 
переміщувати краном. 

Під час переміщення елементів збірних будівельних конструкцій (плит 
перекриття, перемичок, сходових маршів, площадок та інших виробів) 
вантажопідіймальним краном каменярі зобов'язані перебувати за межами 
небезпечної зони, що виникла в процесі переміщення вантажів кранами. 

Наближатися до вказаних елементів допускається тільки на відстань не 
більше 0,5 м після того, як вони будуть опущені над місцем установлення в 
проектне положення. 

Під час приймання елементів збірних будівельних конструкцій 
забороняється перебування між прийнятими елементами конструкцій і 
найближчим краєм зовнішньої стіни. 

Установлювати елементи збірних будівельних конструкцій слід без 
поштовхів і ударів по змонтованих елементах будівельних конструкцій. 
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Під час монтажу перекриттів розчин необхідно розкладати лопатою з 
довгою ручкою. З даною метою не слід використовувати кельму. 

Під час виконання робіт з пробивання борозен, підгонки цегли й 
керамічних каменів методом сколювання муляри зобов'язані користуватися 
захисними окулярами. 

Під час подачі матеріалів вручну в котловани або на нижчерозташовані 
робочі місця муляри зобов'язані застосовувати похилі жолоби з бічними 
бортами. Матеріали, спущені по жолобу, слід приймати після того, як 
припиняється їх спуск. Скидати матеріали з висоти не допускається. 

Під час роботи з розчинами з хімічними добавками муляри зобов'язані 
застосовувати засоби захисту, передбачені технологічною картою для 
виконання зазначених робіт. 

 

Вимоги щодо безпеки в аварійних ситуаціях. У разі несправності 
піддону з цеглою в момент переміщення його вантажопідіймальним краном 
каменярам необхідно вийти за межі небезпечної зони і подати сигнал «Стоп» 
кранівнику, після чого цегла повинна бути опущена на землю і перекладена на 
справний піддон. 

У разі виявлення тріщин або зміщення цегляної кладки слід негайно 
припинити роботу і повідомити про це керівника робіт. 

У разі виявлення зсуву ґрунту чи порушення цілісності кріплення укосів 
виїмки каменярі зобов'язані припинити кладку фундаменту, покинути робоче 
місце й повідомити про те, що трапилося керівнику робіт. 

 
Вимоги щодо безпеки після закінчення роботи. Після закінчення роботи 

муляри зобов'язані: 
а) прибрати зі стіни, риштовання і лісів сміття, відходи матеріалів та 

інструмент; 
б) очистити інструмент від розчину і прибрати його у відведене для 

зберігання місце; 
в) привести в порядок і прибрати в призначені для цього місця спецодяг, 

спецвзуття та засоби індивідуального захисту; 
г) повідомити керівника робіт або бригадира про всі неполадки, що 

виникли під час роботи. 
 

2.4.5 Професія «Штукатур» 
 

Загальні вимоги щодо безпеки. Штукатури зобов’язані дотримуватися 
вимог безпеки праці для забезпечення захисту від впливу небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, пов’язаних із характером роботи: 

• підвищеної запиленості й загазованості повітря робочої зони; 
• розташування робочого місця біля перепаду по висоті 1,3 м і більше; 
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• якщо існують гострі крайки, «задирки» й шорсткість на поверхнях, які 
опоряджуються; 

• підвищеної напруги в електричному колі, замикання якого може 
відбутися через тіло людини; 

• недостатньої освітленості робочої зони. 
Для захисту від механічних впливів штукатури зобов’язані 

використовувати куртки брезентові, комбінезони бавовняні, рукавиці 
комбіновані або рукавички гумові на трикотажній основі, чоботи гумові, які 
роботодавці видають безкоштовно. Під час перебування на території 
будівельного майданчика штукатури повинні носити захисні каски. Крім того, 
під час набризку розчину на стельову поверхню необхідно використовувати 
захисні окуляри. 

У процесі повсякденної діяльності штукатури повинні: 
• застосовувати в процесі роботи засоби малої механізації за 

призначенням відповідно до інструкцій заводів-виробників; 
• підтримувати порядок на робочих місцях, очищати їх від сміття, пилу, 

не допускати порушень правил складування матеріалів і конструкцій; 
• бути уважними під час роботи й не допускати порушень вимог щодо 

безпеки праці. 
 

Вимоги щодо безпеки перед початком виконання роботи. Перед 
початком виконання роботи штукатур зобов’язаний: 

• пред’явити керівникові посвідчення про перевірку безпечних методів і 
прийомів робіт і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням 
специфіки виконуваних робіт; 

• надягти каску, спецодяг, спецвзуття встановленого зразка; 
• отримати завдання в бригадира або керівника робіт. 
Після отримання завдання на виконання роботи штукатури зобов’язані: 
• підібрати засоби індивідуального захисту, які відповідають характеру 

виконуваної роботи, і перевірити їх на предмет відповідності їх вимогам щодо 
безпеки праці; 

• перевірити робоче місце й підходи до нього на предмет відповідності 
їх вимогам щодо безпеки праці; 

• підібрати технологічне оснащення, інструмент, устаткування, 
необхідні для виконання робіт, перевірити їх на предмет відповідності їх 
вимогам щодо безпеки праці. 

Штукатури не повинні приступати до виконання роботи в разі таких 
порушень вимог щодо безпеки праці: 

• несправності підмостків, засобів захисту робітників, інструмента або 
устаткування, які зазначені в інструкціях заводів-виробників, за яких не 
допускається їхня експлуатація; 

• несвоєчасного проведення чергових випробувань або закінчення 
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термінів експлуатації засобів робітників, установлених заводом-виробником; 
• недостатньої освітленості робочих місць; 
• використання в зоні роботи світильників, що мають напругу вище 50 

Вт. 
Виявлені порушення вимог щодо безпеки праці повинні бути усунені 

власними силами, а за неможливості їх усунення таким чином штукатури 
зобов’язані негайно повідомити про них бригадирові або керівникові робіт. 

 

Вимоги щодо безпеки під час роботи. Для проходу на робоче місце 
штукатури повинні використовувати обладнання системи доступу (трапи, 
драбини, приставні сходи). 

У якості засобів підмощування необхідно використовувати, як правило, 
інвентарні засоби (підмостки збірно-розбірні, пересувні з переміщуваним 
робочим місцем, столики тощо), обладнані огородженнями. 

Забороняється застосовувати в якості риштовання випадкові засоби 
підмощування (ящики, бочки, цебри тощо). 

Перед початком роботи на риштованнях штукатури зобов’язані 
переконатися у відсутності людей в небезпечній зоні під риштованням. 

Під час нанесення розчину на стельову або вертикальну поверхню 
штукатури повинні перебувати збоку від місця набризку розчину. Для захисту 
очей слід користуватися окулярами. 

Під час виконання роботи з розчинами, які містять хімічні добавки, 
необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (гумові рукавички, 
захисні мазі тощо), які передбачені в технологічній карті для проведення 
штукатурних робіт. 

Під час виконання роботи з розчинонасосом штукатури зобов’язані: 
• стежити, щоб тиск у розчинонасосі не перевищував припустимих 

норм, зазначених у його паспорті, а рукава не мали перегинів; 
• для припинення подачі розчину подати операторові устаткування 

відповідний сигнал, припиняти подачу розчину за допомогою перегинання 
рукава не допускається; 

• видаляти розчинні пробки, ремонтувати й розбирати розчинонасоси 
тільки після їхнього відімкнення від електромережі й зняття тиску; 

• здійснювати продувку розчинонасоса за умови відсутності людей у 
10-метровій зоні й ближче від розчинопроводу; 

• організовувати робоче місце таким чином, щоб між ящиком з 
розчином і стіною залишався прохід шириною не менше 0,6 м; 

• тримати форсунку під час нанесення розчину розчинонасосом під 
невеликим кутом до поверхні, яка оштукатурюється, та на невеликій відстані 
від неї; 

• у процесі виконання роботи користуватися захисними окулярами. 
Під час виконання роботи з застосуванням штукатурно-затиральної 

машини з електроприводом штукатури зобов’язані: 
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• стежити за тим, щоб розчин і вода не потрапляли на корпус машини й 
двигун; 

• очищати поверхні дисків і замінювати зношені накладки тільки після 
відімкнення машини від електромережі. 

Штучне висушування оштукатурених поверхонь необхідно виконувати із 
застосуванням спеціально призначених нагрівальних приладів: калориферів, 
газових пальників, софітів. 

Для сушіння приміщень мангали (жаровні), бочки й інші ємності, 
наповнені гарячим вугіллям, забороняється застосовувати. 

Штукатури, які під час виконання роботи використовують ручні 
електричні машини, повинні мати I групу з електробезпеки й II групу для 
можливості виконання роботи з використанням ручних електричних машин 
класу I у приміщеннях з підвищеною небезпекою. 

 

Вимоги щодо безпеки після закінчення роботи. Після закінчення роботи 
штукатури зобов’язані: 

• відімкнути застосовуваний механізований інструмент і устаткування 
від електромережі й зняти в них тиск; 

• скласти інструмент у призначене для цього місце; 
• очистити від розчину й промити устаткування, упорядкувати робоче 

місце; 
• повідомити бригадирові або керівникові робіт про всі неполадки, які 

виникли під час роботи. 
 

3 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТА 
 

Друга навчальна практика передбачає індивідуальний підхід до її 
проходження як за умовами виконання посадових обов’язків, так і під час 
складання і захисту звіту про проходження практики. Для більш детального 
опрацювання спецкурсу студенти отримують у керівника практики від 
університету індивідуальне завдання на виконання робіт. 

Виконання індивідуальної роботи супроводжується вивченням навчальної 
та спеціальної літератур, періодичних видань з конкретного питання, а також 
поєднує всі вивчені операції під час виконання студентами робочих завдань. 

Теми індивідуальних завдань наведено в наступній таблиці (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 — Теми індивідуальних завдань 
 

№ з/п Назва теми 

1 2 

1 Підготовка майданчика до будівництва. Транспортування будівельних 
вантажів. 

2 Улаштування земляних споруд. 

3 Буріння та розробка ґрунтів за допомогою вибухів. 

4 Улаштування основ будівель та фундаментів. 

5 Зведення кам'яних конструкцій. Кладка з цегли. 

6 Зведення кам'яних конструкцій. Кладка з каменю правильної та 
неправильної форм. 

7 Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій. Улаштування 
опалубки. 

8 Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій. Заготовка та монтаж 
арматури. 

9 Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій. Приготування та 
транспортування бетонної суміші. 

10 Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій. Бетонування 
конструкцій. 

11 Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій. Спеціальні методи 
зведення конструкцій. 

12 Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій в зимових умовах. 

13 Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій в літніх умовах. 

14 Монтаж будівельних конструкцій. Монтаж металевих конструкцій. 

15 Монтаж будівельних конструкцій. Монтаж залізобетонних конструкцій. 

16 Виготовлення та монтаж дерев'яних конструкцій. 

17 Улаштування покрівель. 

18 Ізоляція будівельних конструкцій. Гідроізоляція та антикорозійний захист 
конструкцій. 

19 Ізоляція будівельних конструкцій. Антикорозійний захист конструкцій. 

20 Ізоляція будівельних конструкцій. Тепло- та звукоізоляція конструкцій. 

21 Опорядження будівель і споруд. Опорядження штукатуркою. 

22 Опорядження будівель і споруд. Облицювання зовнішніх поверхонь. 

23 Опорядження будівель і споруд. Облицювання внутрішніх поверхонь. 
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Продовження таблиці 3.1 
 

1 2 

24 Опорядження будівель і споруд. Опорядження малярними складами, 
шпалерами та плівками. 

25 Опорядження будівель і споруд шпалерами та плівками. 

26 Опорядження будівель і споруд. Улаштування підлог. 

27 Прокладання інженерних мереж. З'єднання та ізоляція труб. 

28 Прокладання інженерних мереж. Підготовка до прокладання труб. 
Прокладання труб. 

29 Прокладання інженерних мереж. Прокладання труб. 

30 Прокладання інженерних мереж. Прокладання труб в особливих умовах. 
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ДОДАТОК А 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ЗВІТУ 
 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ  

 
 

Кафедра фізико-хімічної механіки і технології будівельних матеріалів і виробів 
(повна назва кафедри) 

 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
 

про проходження другої навчальної практики 
(назва дисципліни) 

 
 
 
 
 
Студента __ ______ курсу ___________ групи 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» професійного спрямування 
«Технології будівельних конструкцій, виробів 
і матеріалів»_____________________________ 
________________________________________

(прізвище та ініціали) 
Керівники _____________________________ 
________________________________________ 

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та 
ініціали) 

 
Національна шкала _______________________ 
Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _____ 
  

 
 
 
 

м. Харків – 20___ рік 
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97 ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизації та нормування у 
будівництві. Основні положення. 

98 ДБН А.1.1-73-2003 Положення з виробничого нормування витрат 
матеріалів у будівництві. 

99 НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009). 

100 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила оформлення. 

101 ДСТУ 3008-2015 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 
Структура і правила оформлення. 

102 ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних 
конструкцій. Загальні технічні умови. 

103 ДСТУ 3819-98 Паркет маломірний з відходів деревообробних 
виробництв. Технічні умови. 

104 ДСТУ 3841-99 Щити дерев'яні для підлоги. Технічні умови. 
105 ДСТУ 4148-2003. Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови. 
106 ДСТУ Б А.1.1-5-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні 
властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення.  

107 ДСТУ Б А.1.1-6-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення.  

108 ДСТУ Б А.1.1-7-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення.  

109 ДСТУ Б А.1.1-8-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне 
оформлення. Терміни та визначення. 

110 ДСТУ Б А.1.1-9-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення. 

111 ДСТУ Б А.1.1-10-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. 
Терміни та визначення.  

112 ДСТУ Б А.1.1-11-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни 
та визначення. 

113 ДСТУ Б А.1.1-12-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. 
Терміни та визначення. 

114 ДСТУ Б А.1.1-13-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення. 

115 ДСТУ Б А.1.1-14-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення. 
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116 ДСТУ Б А.1.1-15-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та 
визначення. 

117 ДСТУ Б А.1.1-16-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення. 

118 ДСТУ Б А.1.1-17-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. 
Терміни та визначення. 

119 ДСТУ Б А.1.1-18-94 Лінолеум. Терміни та визначення. 
120 ДСТУ Б А.1.1-19-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення. 
121 ДСТУ Б А.1.1-21-94 Скло та вироби зі скла будівельного 

призначення. Терміни та визначення. 
122 ДСТУ Б А.1.1-22-94 Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. 

Технологія виготовлення. Терміни та визначення. 
123 ДСТУ Б А.1.1-23-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і 
виробів. Терміни та визначення. 

124 ДСТУ Б А.1.1-27-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення. 

125 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Вироби полімерні погонажні профільні та 
оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення. 

126 ДСТУ Б А.1.1-29-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Мастики покрівельні, гідро– і пароізоляційні та приклеюючі. 
Терміни та визначення. 

127 ДСТУ Б А.1.1-30-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вермикуліт, матеріали та вироби на його основі. Терміни та 
визначення. 

128 ДСТУ Б А.1.1-31-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Сировина глиниста для виробництва штучних пористих 
заповнювачів.Терміни та визначення. 

129 ДСТУ Б А.1.1-33-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вироби гіпсові звуковбірні та звукоізоляційні. Терміни та 
визначення. 

130 ДСТУ Б А.1.1-35-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення. 

131 ДСТУ Б А.1.1-36-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Гіпс та інші місцеві в’яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та 
визначення. 

132 ДСТУ Б А.1.1-38-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення. 
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133 ДСТУ Б А.1.1-39-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. 
Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення.  

134 ДСТУ Б А.1.1-40-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних 
матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення. 

135 ДСТУ Б А.1.1-41-94 Сировина природна для виробництва силікатних 
виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення. 

136 ДСТУ Б А.1.1-42-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Сировина природна неглиниста для виробництва штучних 
пористих заповнювачів. Терміни та визначення. 

137 ДСТУ Б А.1.1-43-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Ресурсозбереження. Терміни та визначення. 

138 ДСТУ Б А.1.1-44-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни 
та визначення. 

139 ДСТУ Б А.1.1-45-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення. 

140 ДСТУ Б А.1.1-46-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. 
Терміни та визначення. 

141 ДСТУ Б А.1.1-47-94 Хімічні добавки для бетонів. Терміни та 
визначення. 

142 ДСТУ Б А.1.1-48-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних 
властивостей. Терміни та визначення.  

143 ДСТУ Б А.1.1-49-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. 
Терміни та визначення. 

144 ДСТУ Б А.1.1-50-94 Добавки активні мінеральні. Терміни та 
визначення. 

145 ДСТУ Б А.1.1-53-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи визначення пористості. Терміни та 
визначення. 

146 ДСТУ Б А.1.1-54-94 Сировина глиниста для виробництва керамічних 
будівельних матеріалів. Терміни та визначення. 

147 ДСТУ Б А.1.1-55-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни 
та визначення. 

148 ДСТУ Б А.1.1-56-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. 
Терміни та визначення. 
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149 ДСТУ Б А.1.1-64-95 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості 
технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення.  

150 ДСТУ Б А.1.1-68-95 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних 
матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення. 

151 ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення. 
152 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та 
визначення. 

153 ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та 
визначення понять. 

154 ДСТУ Б А.1.1-58-95 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. В’яжучі 
системи. Терміни та визначення. 

155 ДБН А.3.1-7-96 Управління, організація і технологія. Виробництво 
бетонних та залізобетонних виробів. – Київ: Держкоммістобудування України, 
1996. – 42 с. 

156 Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та 
залізобетонних виробів. – Київ: Украхбудінформ, 1998. – 94 с. 

157 ДСТУ Б А.3.1-13:2010 Номенклатура показників якості будівельної 
продукції. Основні положення. 

158 ДСТУ 3008-2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 
техніки. Структура і правила оформлювання. 

159 ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання. 

160 ДСТУ Б ГОСТ 1638:2011 Матеріали і вироби будівельні 
теплоізоляційні. Класифікація і загальні технічні умови (ГОСТ 16381-77, IDT). 

161 ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Керівництво по 
використанню хімічних добавок в бетонах і будівельних розчинах. 

162 ДСТУ-Н Б В.2.7-299 Настанови щодо визначення складу важкого 
бетону. 

163 ДСТУ EN 984:2005 Покриви текстильні на підлогу. Метод 
визначення поверхневої щільності лицьового шару голкопробивних покриттів 
на підлогу (EN 984:2001, IDT). 

164 ДСТУ EN 10080:2009 Сталь для армування бетону. Зварювана сталь. 
Загальні технічні вимоги. 

165 ДСТУ EN 13986:2009 Плити деревинні, застосовувані у 
конструкціях. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування (EN 
13986:2004, IDT). 
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166 ДСТУ Б EN ISO 12572:2011 Гігротермічні характеристики 
будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (EN ISO 
12572: 2001, IDT). 

167 ДСТУ Б EN 13163:2012 Матеріали будівельні теплоізоляційні. 
Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови (EN 13163: 2008, IDT). 

168 ДСТУ Б EN 13164 (діє до 2013) Матеріали будівельні 
теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні 
умови (EN 13164: 2008, IDТ). 

169 ДСТУ Б EN 1279-1 (діє до 2013) Скло для будівництва. Склопакети. 
Частина 1. Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи 
(EN 1279-1: 2004+АС:2006, IDТ). 

170 ДСТУ Б EN 14509:2014 Панелі теплоізоляційні самонесучі з 
двостороннім металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. 
Технічні умови (EN 14509:2006, IDT + EN 14509: 2006 / АС: 2008, IDT). 

171 ДСТУ-Н Б EN 13369 (діє до: 2013) Загальні правила щодо збірних 
залізобетонних виробів (EN 13369:2004+А1: 2006, IDT). 

172 ДСТУ Б В.2.7-3-93 Матеріали будівельні. Камінь гіпсовий штучний. 
Технічні умови. 

173 ДСТУ Б В.2.7-6-94 Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. 
Технічні умови. 

174 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові 
дрібноштучні. Технічні умови (EN 771-3:2003, NEQ). 

175 ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. Технічні умови. 
176 ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів 

вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови. 
177 ДСТУ Б В.2.7-10-95 Арматура стрижнева для залізобетонних 

конструкцій. Вихрострумовий метод контролю характеристик міцності. 
178 ДСТУ Б В.2.7-11-94 Добавки для виробництва штучних пористих 

заповнювачів. Класифікація. 
179 ДСТУ Б В.2.7-12-94 Сировина для виробництва штучних пористих 

заповнювачів. Класифікація. 
180 ДСТУ Б В.2.7-14-94 Сировина глиниста для виробництва 

керамзитового гравію та піску. Технічні умови. 
181 ДСТУ Б В.2.7-15-95 Вироби перлітобетонні теплоізоляційні. 

Технічні умови. 
182 ДСТУ Б В.2.7-16-95 Будівельні матеріали. Матеріали стінові кам'яні. 

Номенклатура показників якості. 
183 ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні 

умови. 
184 ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні 

технічні умови. 
185 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи 

випробувань на горючість. 
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186 ДСТУ Б В.2.7-20-95 Лінолеум полівінілхлоридний на 
теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови. 

187 ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. 
Загальні технічні умови. 

188 ДСТУ Б В.2.7-25:2011 Бетони важкі лужні. Технічні умови. 
189 ДСТУ Б В.2.7-28-95 Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. 

Технічні умови. 
190 ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі натуральні, з відходів 

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 
робіт. Класифікація. 

191 ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних 
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. 

192 ДСТУ Б В.2.7-36:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові 
безцементні. Технічні умови. 

193 ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94). Будівельні матеріали. 
Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань. 

194 ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) Матеріали і вироби будівельні. 
Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом. 

195 ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) Матеріали і вироби будівельні. 
Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем. 

196 ДСТУ Б В.2.7-42-97 Матеріали і вироби будівельні. Методи 
визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і 
виробів. 

197 ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні 
умови. 

198 ДСТУ Б В.2.7-45:2010 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. 
Загальні технічні умови. 

199 ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи 
загальнобудівельного призначення. Технічні умови. 

200 ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Бетони. Методи визначення 
морозостійкості. Загальні вимоги. 

201 ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. 
Бетони. Базовий метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги. 

202 ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. 
Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому 
заморожуванні і відтаванні. 

203 ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) Бетони. Ділатометричний 
метод прискореного визначення морозостійкості. 

204 ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) Будівельні матеріали. 
Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення 
морозостійкості. 

205 ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) Листи азбестоцементні плоскі. 
Технічні умови. 
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206 ДСТУ Б В.2.7-53:2014 Вироби волокнистоцементні хвилясті. 
Технічні умови. 

207 ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95) Вироби азбестоцементні. 
Правила приймання. 

208 ДСТУ Б В.2.7-56:2010 Вироби теплоізоляційні зі скляного 
штапельного волокна. Технічні умови. 

209 ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95) Підлоги. Метод випробування 
щодо стійкості до ударних дій. 

210 ДСТУ Б В.2.7-60-97 Будівельні матеріали. Сировина глиниста для 
виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація. 

211 ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені 
керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ). 

212 ДСТУ Б В.2.7-66-98 Будівельні матеріали. Цемент. Номенклатура 
показників якості. 

213 ДСТУ Б В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97). Полотна неткані (підоснова) 
для лінолеуму. Методи випробувань. 

214 ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) Будівельні матеріали. Добавки 
для бетонів. Методи визначення ефективності. 

215 ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод 
випробування щодо розповсюдження полум'я. 

216 ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних 
гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. 
Методи фізико-механічних випробувань. 

217 ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні, із відходів 
промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та 
робіт. Класифікація. 

218 ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні 
природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні 
умови. 

219 ДСТУ Б В.2.7-77-98 Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні 
умови. 

220 ДСТУ Б В.2.7-79-98 Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові і 
бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови. 

221 ДСТУ Б В.2.7-80-2008 Будівельні матеріали. Цегла і камені 
силікатні. Технічні умови. 

222 ДСТУ Б В.2.7-82:2010 Будівельні матеріали. В’яжучі гіпсові. 
Технічні умови. 

223 ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Мастики покрівельні та 
гідроізоляційні. Методи випробувань. 

224 ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови. 
225 ДСТУ Б В.2.7-91-99 В’яжучі мінеральні. Класифікація. 
226 ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Вата мінеральна. Технічні 

умови. 
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227 ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) Будівельні матеріали. Листи 
гіпсокартонні. Технічні умови. 

228 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші 
бетонні. Технічні умови. 

229 ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) Плити з мінеральної вати на 
синтетичному зв’язуючому теплоізоляційні. Технічні умови. 

230 ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) Мати прошивні з 
мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови. 

231 ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95) Плити мінераловатні 
підвищеної жорсткості на синтетичному зв’язуючому. Технічні умови. 

232 ДСТУ Б В.2.7-101-2000 Матеріали рулонні покрівельні та 
гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 

233 ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95) Мастики будівельні 
полімерні склеювальні латексні. Технічні умови. 

234 ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для 
виробництва в’яжучих матеріалів. Технічні умови. 

235 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби 
будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при 
стаціонарному тепловому режимі. 

236 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) Мастики покрівельні і 
гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 

237 ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Породи карбонатні для виробництва вапна. 
Технічні умови. 

238 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Будівельні матеріали. Плити гіпсові для 
перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови. 

239 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови. 
240 ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) Матеріали і вироби 

полімерні будівельні герметизуючі нетвердіючі. Методи випробувань. 
241 ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. 

Суміші бетонні. Методи випробувань. 
242 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетони 

дорожній та аеродромний. Технічні умови. 
243 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних 

будівельних виробів. Загальні технічні вимоги. 
244 ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні 

вимоги (ЕN 572:2004, NEQ). 
245 ДСТУ Б В.2.7-124:2004 Будівельні матеріали. Цемент для 

будівельних розчинів. Технічні умови. 
246 ДСТУ-П Б В.2.7-126:2011 Будівельні матеріали. Суміші будівельні 

сухі модифіковані. Загальні технічні умови. 
247 ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Будівельні матеріали. Добавки активні 

мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови. 
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248 ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі полівініл-
хлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні 
умови. 

249 ДСТУ Б В.2.7-131:2007 Пісок кварцовий. Технічні умови. 
250 ДСТУ Б В.2.7-132:2007 Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). 

Номенклатура показників. 
251 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. 

Технічні умови. 
252 ДСТУ Б В.2.7-139:2007 Черепиця полімерпіщана. Технічні умови. 
253 ДСТУ Б В.2.7-145:2008 Вироби бетонні тротуарні неармовані 

Технічні умови. 
254 ДСТУ Б В.2.7-150:2008 Будівельні матеріали. Пінополіуретани 

монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови. 
255 ДСТУ Б В.2.7-157:2011 Будівельні матеріали. Пісок і щебені 

перлітові спучені. Технічні умови. 
256 ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Матеріали герметизуючі полімерні. 

Класифікація. Загальні технічні вимоги. 
257 ДСТУ Б В.2.7-159:2008 Матеріали і вироби полімерні для покриття 

підлог. Класифікація (EN 685: 1995, NEQ). 
258 ДСТУ Б В.2.7-160:2008 Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній 

підоснові. Технічні умови (EN 650:1996, NEQ). 
259 ДСТУ Б В.2.7-162:2008 Вироби паперово-шаруваті декоративні. 

Номенклатура показників. 
260 ДСТУ Б В.2.7-163:2008 Плити бетонні фасадні. Технічні умови. 
261 ДСТУ Б В.2.7-164:2008 Вироби з ніздрюватих бетонів. Технічні 

умови. 
262 ДСТУ Б В.2.7-165:2008 Методи визначення гігроскопічної сорбції 

будівельних матеріалів та виробів (EN ISO 12571: 2000, NEQ). 
263 ДСТУ Б В.2.7-167:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на 

синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови (EN 13162: 2001, NEQ). 
264 ДСТУ Б В.2.7-168:2008 Вироби теплоізоляції з пінофенопласту. 

Технічні умови (EN 13166:2001, NEQ). 
265 ДСТУ Б В.2.7-169:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати 

ламельні. Технічні умови (EN 13162:2001, NEQ). 
266 ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої 

густини, вологості, водопоглинання, пористості та водонепроникності. 
267 ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ). Будівельні матеріали. 

Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови. 
268 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та 

бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ). 
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269 ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення 
терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних 
матеріалів у розрахункових та стандартних умовах. 

270 ДСТУ Б В.2.7-183:2009 Будівельні матеріали. Матеріали і вироби 
будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація і загальні технічні 
вимоги. 

271 ДСТУ Б В.2.7-184:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 
звукоізоляційні та звукопоглинальні. Методи випробувань. 

272 ДСТУ Б В.2.7-190:2009 Вироби волокнистоцементні. Номенклатура 
показників. 

273 ДСТУ Б В.2.7-191:2009 Вироби паркетні. Номенклатура показників. 
274 ДСТУ Б В.2.7-193:2009 Будівельні матеріали. Матеріали в'яжучі: 

гіпс, вапно і композиції на їх основі. Номенклатура показників. 
275 ДСТУ Б В.2.7-194:2009 Матеріали герметизуючі полімерні 

будівельні. Номенклатура показників. 
276 ДСТУ Б В.2.7-195:2009 Будівництво. Матеріали і вироби 

теплоізоляційні. Номенклатура показників. 
277 ДСТУ Б В.2.7-196:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 

приклеювальні полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура 
показників. 

278 ДСТУ Б В.2.7-198:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 
оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників. 

279 ДСТУ Б В.2.7-199:2009 Плити деревоволокнисті. Номенклатура 
показників. 

280 ДСТУ Б В.2.7-206:2009 Сировина для виробництва піску, гравію та 
щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови. 

281 ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення стиранності. 

282 ДСТУ Б В.2.7-213:2009 Будівельні матеріали. Бетони хімічно стійкі. 
Методи випробувань. 

283 ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення міцності за контрольними зразками. 

284 ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила 
підбору складу. 

285 ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення деформацій усадки та повзучості. 

286 ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення призматичної міцності, модуля пружності та коефіцієнта Пуассона. 

287 ДСТУ Б В.2.7-218:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
випробувань на витривалість. 

288 ДСТУ Б В.2.7-219:2009 Бетони. Метод прискореного визначення 
міцності на стиск. 
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289 ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення 
міцності механічними методами неруйнівного контролю. 

290 269 ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. 
Класифікація і загальні технічні вимоги. 

291 ДСТУ Б В.2.7-222:2009 Будівельні матеріали Бетони. Радіоізотопний 
метод визначення середньої густини. 

292 ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення міцності на зразках, відібраних з конструкцій. 

293 ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності. 
294 ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Бетони. Ультразвуковий метод визначення 

міцності. 
295 ДСТУ Б В.2.7-225:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Метод 

визначення тепловиділення при твердненні. 
296 ДСТУ Б В.2.7-227:2009 Бетони. Методи визначення характеристик 

тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при статичному навантаженні. 
297 ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних 

робіт. Методи випробувань. 
298 ДСТУ Б В.2.7-233:2010 Будівельні матеріали. Суміші будівельні 

рідкі модифіковані. Загальні технічні умови. 
299 ДСТУ Б В.2.7-234:2010 Матеріали рулонні бітумні та бітумно-

полімерні на скловолокнистій основі покрівельні та гідроізоляційні. Технічні 
умови. 

300 ДСТУ Б В.2.7-235:2010 Фасонні елементи з мінеральної вати для 
ізоляції трубопроводів. Технічні умови. 

301 ДСТУ Б В.2.7-236:2010 Мастики на основі бітуму покрівельні та 
ізоляційні гарячі. Технічні умови. 

302 ДСТУ Б В.2.7-237:2010 Камені бетонні і залізобетонні бортові. 
Технічні умови (ГОСТ 6665-91, MOD). 

303 ДСТУ Б В.2.7-238:2010 Плити бетонні тротуарні. Технічні умови 
(ГОСТ 17608-91, MOD). 

304 ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Розчини будівельні. Методи випробувань 
(EN 1015-11:1999, NEQ). 

305 ДСТУ Б В.2.7-191:2009 Вироби паркетні. Номенклатура показників. 
306 ДСТУ Б В.2.7-200:2009 Скло та вироби будівельного призначення зі 

скла. Номенклатура показників. 
307 ДСТУ Б В.2.7-243:2010 Вироби паркетні. Паркет планковий. 

Технічні умови. 
308 ДСТУ Б В.2.7-244:2010 Вироби з деревини і деревних матеріалів. 

Покриття лакофарбові. Класифікація та позначення. 
309 ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний 

метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD). 
310 ДСТУ Б В.2.7-251:2011 Матеріали будівельні. Метод визначення 

питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD). 
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311 ДСТУ Б В.2.7-252:2011 Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий 
метод визначення міцності при стиску (ГОСТ 24332-88, MOD). 

312 ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матеріали і вироби будівельні. Методи 
визначення опору паропроникненню. 

313 ДСТУ Б В.2.7-259:2011 Картон покрівельний. Технічні умови (ГОСТ 
3135-82, MOD). 

314 ДСТУ Б В.2.7-262:2011 Гідроізол. Технічні умови (ГОСТ 7415-86, 
MOD). 

315 ДСТУ Б В.2.7-263:2011 Вироби азбестоцементні листові. Методи 
випробувань (ГОСТ 8747-88, MOD). 

316 ДСТУ Б В.2.7-264:2011 Заповнювачі пористі неорганічні для 
будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD). 

317 ДСТУ Б В.2.7-265:2011 Руберойд. Технічні умови (ГОСТ 10923-82, 
MOD). 

318 ДСТУ Б В.2.7-269:2011 Лінолеум гумовий багатошаровий - релін. 
Технічні умови (ГОСТ 16914-71, MOD). 

319 ДСТУ Б В.2.7-270:2011 Плитки керамічні литі і килими з них. 
Технічні умови (ГОСТ 18623-82, MOD). 

320 ДСТУ Б В.2.7-271:2011 Арболіт і вироби з нього. Загальні технічні 
умови (ГОСТ 19222-84, MOD). 

321 ДСТУ Б В. 2.7-275:2011 Вироби вапняно-кремнеземисті 
теплоізоляційні. Технічні умови (ГОСТ 24748-81, MOD). 

322 ДСТУ Б В.2.7-276:2011 Матеріали полімерні рулонні і плиткові для 
підлог. Метод визначення показника теплозасвоєння (ГОСТ 25609-83, MOD). 

323 ДСТУ Б В.2.7-277:2011 Плити цементно-стружкові. Технічні умови 
(ГОСТ 26816-86, MOD). 

324 ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила 
контролю середньої густини (ГОСТ 26816-86, MOD). 

325 ДСТУ Б В.2.7-279:2011 Ізол. Технічні умови (ГОСТ 10296-79, MOD). 
326 ДСТУ Б В.2.7-280:2011 Вермикуліт спучений. Технічні умови (ГОСТ 

12865-67, MOD). 
327 ДСТУ Б В.2.7-281:2011 Цементи. Класифікація (ГОСТ 23464-79, 

MOD). 
328 ДСТУ Б В.2.7-284:2011 Плитки скляні облицювальні килимово-

мозаїчні та килими з них. Технічні умови. 
329 ДСТУ Б В.2.7-285:2011 Заповнювач стільниковий паперовий. 

Технічні умови (ГОСТ 23233-78, MOD). 
330 ДСТУ Б В.2.7-287:2011 Бетон силікатний щільний. Технічні умови. 
331 ДСТУ Б В.2.7-288:2011 Бетони хімічно стійкі. Технічні умови. 
332 ДСТУ Б В.2.7-290:2011 Матеріали будівельні. Метод мікро-

скопічного кількісного аналізу структури (ГОСТ 22023-76, MOD). 
333 ДСТУ Б В.2.7-291:2011 Матеріали будівельні. Нейтронний метод 

вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD). 
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334 ДСТУ Б В.2.7-292:2011 Матеріали полімерні еластичні та текстильні 
для покриття для підлоги. Методи контролю. 

335 ДСТУ Б В.2.7-295:2011 Матеріали і вироби будівельні полімерні 
оздоблювальні на основі полівінілхлориду. Метод санітарно-хімічної оцінки 
(ГОСТ 26150-84, MOD). 

336 СТ РЕВ 4927-84 Вироби азбестоцементні. Класифікація. 
337 ТУ У В.2.7.88 023.025-96 Технічні умови. Полотна з мікро-, ультра-, 

супертонких і скломікрокристалічних скляних штапельних волокон з гірських 
порід. 

338 Р В.2.7-218-03450778-667:2006 Рекомендації щодо застосування 
сучасних матеріалів і технологій. 

339 ТУ У В.2.7-25.2-34323267-001:2009 Арматура неметалічна 
композитна базальтова періодичного профілю. Технічні умови. 

340 ВСН 462-85 Теплова ізоляція трубопроводів і устаткування 
заливальним пінополіуретаном. 

341 ГОСТ 862.2-85 Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические 
условия. 

342 ГОСТ 862.3-85 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические 
условия. 

343 ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические 
условия. 

344 ГОСТ 862.4-87 Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические 
условия. 

345 ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования 
железобетонных конструкций. Технические условия. 

346 ГОСТ 8904-81 Плиты деревоволокнистые твердые с лакокрасочным 
покрытием. Технические условия. 

347 ГОСТ 18958-73 Фарби силікатні. 
348 ГОСТ 19279-73 Фарби полімерцементні. 
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