
 



 



 



 



 





 
Бібліотекар  Халат бавовняний 12 
Архіваріус Халат бавовняний 12 

Маляр, робітник з 
функціональними 
обов’язками маляра у 
відокремлених 

комбінезон бавовняний 12  
рукавиці комб. 4 

При роботі з шкідливодіючими  
фарбами додатково: 

Прибиральниця Халат бавовняний 12  
рукавиці комб. 2  

При митті підлоги та місць загального 
користування додатково: 

чоботи гумові  12 
рукавиці гумові 6 

Гардеробник Халат бавовняний 12 
Двірник костюм  бавовняний 12 

фартух  бавовняний  з нагрудником 12  
рукавиці комб. 2 

Зимою додатково: 
куртка  бавовняний на ут. прокл. По поясам 

              В  інші пори року додатково : 
плащ непромокальний  36 

Слюсар-сантехнік, 
робітник з 
функціональними 
обов’язками слюсаря-
сантехніка у 
відокремлених 
підрозділах 

При виконанні робіт по ремонту каналізаційної  
мережі: 

костюм брезент. 18 
чоботи гумові 12 
рукавиці комб. 2 
рукавиці гумові Чергові 
протигаз шланговий Черговий 

При зовнішніх роботах зимою додатково: 
куртка  бавовняний на ут. прокл По поясам 
брюки  бавовняний на ут. прокл. По поясам 

Електромонтер по 
обслуговуванню та 
ремонту 
електрообладнання, 
робітник з 
функціональними 
обов’язками 
електромонтера у 
відокремлених 
підрозділах 

полукомбінезон х/б 12  
рукавички діелектричні  Чергові 
калоші діелектричні Чергові 

Столяр, тесляр, робітник з 
функціональними 
обов’язками столяра, 
тесляра у відокремлених 
підрозділах 

костюм віскозно-лавсановий 12 
фартух  бавовняний 6 
рукавиці комб. 3 

Сторож служби охорони  костюм віскозно-лавсановий 12 
куртка лавсано-віскозна на утепл. 
прокл. у ІІ, І поясах 

По поясам 



підрозділах рукавиці гумові чергові 
окуляри захисні до зносу 

При роботі на покрівлі додатково: 
калоші вапняні чергові 
запобіжний пояс черговий 

Комірник; 
підсобний робітник 
(транспортний)  зайнятий 
на складі 

При постійній роботі на складі 
 
халат бавовняний 12 
рукавиці комб. 3 

Електрозварювальник костюм  брезентовий 24 
черевики шкіряні  24 
рукавиці брезент. 3 
калоші діелектричні чергові 
рукавички діелектричні чергові 
шолом захисний черговий 

При зовнішніх роботах зимою додатково: 
куртка бавовняний на утепл. прокл. По поясам 
брюки бавовняний на утепл. прокл. По поясам 

Водій комбінезон бавовняний 18 
рукавиці комб. 6 

При митті машин додатково: 
фартух прогумований з нагрудником черговий 
нарукавники клейончасті чергові 
чоботи гумові 18 
рукавиці гумові чергові 

Швейцар халат бавовняний 12  
Коменданти корпусів та 
гуртожитків 

халат бавовняний 12 

Муляр 
 
 
 

костюм бавовняний 12 
рукавиці комб. 2 
черевики шкіряні 12 
каска, підшоломник 24 
окуляри захисні ТИП 34-8-72-У до зносу 

Зимою додатково:  
куртка бавовняний на утепл. прокл. 36 
брюки бавовняні на утепл. прокл. 36 
валянки 48 

Майстер невідкладних 
робіт 

костюм бавовняний 18 
черевики шкіряні 12 
плащ бавовняний з водовідштовхуючою 
прокл. 

24 

каска, підшоломник 24 
                    Зимою додатково:  
куртка бавовняний на утепл. прокл. 36 
брюки бавовняний на утепл. прокл. 36 

 
 
 
 
 
 



 


