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ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА ПРАЦЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

2 лютага 1995 г. № 13 

 

АБ СПIСЕ РАБОТ, НА ЯКIХ ЗАБАРАНЯЕЦЦА ПРЫМЯНЕННЕ 

ПРАЦЫ АСОБ МАЛАДЗЕЙ ВАСЕМНАЦЦАЦI ГАДОЎ 

 

У адпаведнасцi з артыкулам 175 Кодэкса Законаў аб працы Рэспублiкi 

Беларусь i ў мэтах выканання распараджэння Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi 

Беларусь ад 9 студзеня 1995 г. № 16р Мiнiстэрства працы пастанаўляе: 

1. Зацвердзiць па ўзгадненню з Мiнiстэрствам аховы здароўя, 

Мiнiстэрствам юстыцыi, Мiнiстэрствам адукацыi i навукi, Мiнiстэрствам 

прамысловасцi i iншымi зацiкаўленымi з удзелам аб'яднанняў 

прафесiянальных саюзаў Беларусi Спiс работ, на якiх забараняецца 

прымяненне працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў (прыкладаецца). 

2. Устанавiць, што: 

прымяненне працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў на работах, якiя 

прадугледжаны ў Спiсе, забараняецца ўсiм наймальнiкам незалежна ад форм 

уласнасцi i вiдаў дзейнасцi; 

мiнiстэрствам, дзяржаўным камiтэтам i iншым цэнтральным органам 

кiравання, якiя маюць вучэбныя ўстановы, спынiць набор навучэнцаў з 1996-

1997 навучальнага года па вiдах работ, пералiчаных у Спiсу, калi iм на 

момент заканчэння вучобы не споўнiцца васемнаццаць гадоў; 

пры праходжаннi вытворчай практыкi (вытворчага навучання) асобы 

маладзей васемнаццацi гадоў, якiя навучаюцца у агульнаадукацыйных, 

прафесiйна-тэхнiчных i сярэднiх спецыяльных навучальных установах, 

могуць знаходзiцца на работах, якiя ўключаны ў Спiс, не больш 4 гадзiн у 

дзень; 

выпускнiкi прафесiйна-тэхнiчных i сярэднiх спецыяльных навучальных 

устаноў, якiя закончылi прафесiйную падрыхтоўку з тэрмiнам навучання не 

менш 3 гадоў па прафесiях, якiя ўключаны ў Спiс, i не дасягнулi 

васемнаццацi гадоў, дапускаюцца да работы па гэтых прафесiях пад 

кiраўнiцтвам вопытных работнiкаў; 

мiнiстэрствы, дзяржаўныя камiтэты i iншыя цэнтральныя органы 

кiравання, наймальнiкi ў выпадках лiквiдавання шкоднасцей на работах, якiя 

ўключаны ў Спiс, могуць па ўзгадненню з Мiнiстэрствам працы Рэспублiкi 

Беларусь, з улiкам заключэння органаў аховы здароўя, прымаць на гэтыя 

работы асоб маладзей васемнаццацi гадоў. 

3. Даручыць Упраўленню аховы працы па ўзгадненню з Мiнiстэрствам 

аховы здароўя даваць пры неабходнасцi тлумачэннi аб парадку прымянення 

Спiса. 

4. Увесцi ў дзеянне Спiс работ, на якiх забараняецца прымяненне працы 

асоб маладзей васемнаццацi гадоў з 1 студзеня 1996 г. 

 

Мiнiстр А.САСНОЎ 
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                                           Дадатак 

                                           да пастановы Мiнiстэрства 

                                           працы Рэспублiкi Беларусь 

                                           02.02.1995 № 13 

 

                                СПIС 

               работ, на якiх забараняецца прымяненне 

               працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў 

 

 --------------------------------------:-------------------:-------- 

                                       :                   :Код 

                                       :                   :прафесii 

            Вiды работ                 :  Назва прафесiй   :па 

                                       :                   :АК i КС 

 --------------------------------------:-------------------:-------- 

                     1                 :       2           :   3 

 --------------------------------------:-------------------:-------- 

 

            I. Горныя работы, будаўнцтва метрапалiтэнаў, 

             тунэляў i другiх падзямельных збудаванняў 

 

     1. Адкрытыя горныя работы: 

 

 бурэнне шпураў ручнымi i калонкавымi   Бурыльшчык 

 перфаратарамi, электрасвердламi,       шпураў              11295 

 пойнтамi, ручнымi бурамi; 

 

 напаўненне i адкочванне ваганетак.     Ваганетчык 

 Прычэпка i адчэпка гружаных i          паветрана- 

 парожнiх ваганетак з падкочваннем      канатнай дарогi     11307 

 iх да паветрана-канатнай дарогi; 

 

 выкананне  узрыўных работ пры          Падрыўнiк           11429 

 вядзеннi адкрытых i геафiзiчных 

 работ; 

 

 уборка штучных сценавых камянёў за     Выбаршчык           1151З 

 каменярэзнай машынай; 

 

 прыём гружаных аўтасамасвалаў,         Выгрузчык на 

 чыгуначных саставаў на адвалах,        адвалах             11543 

 рэгуляванне iх руху. Выгрузка 

 пароды, шлаку i iншых адходаў 

 вытворчасцi з транспартных сродкаў; 

 

 кiраванне гiдраманiторам i патокам     Горнарабочы па 

 пульпы пры тушэннi пажару;             папярэджваннi i 

                                        тушэннi пажараў     11719 

 

 пагрузка ў вагоны, ваганеткi           Дастаўшчык 

 i другiя транспартныя сродкi           крапёжных 

 крапёжных, будаўнiчых, змазачных       матэрыялаў 

 матэрыялаў, дастаўка iх да ствалоў     у шахту             11891 

 шахт, вусця штольнi або да iншых 

 аб'ектаў; пагрузка i выгрузка 

 матэрыялаў уручную, з дапамогай 

 блокаў, лябёдак; 

 

 умацаванне i рамонт горных             Крапiльшчык         13193 

 вырабатак усiмi вiдамi мацавання; 

 

 выраб, армiраванне, устаўлянне         Каваль- 

 тэрмаапрацоўка (гартаванне) бураў;     буразапраўшчык      13221 
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 пагрузка з люкаў горнай масы           Люкавы              13432 

 ў ваганеткi, на транспарцёрную 

 стужку i аўтамашыны на пагрузачным 

 пункце. Падкатка i адкатка гружаных 

 i парожнiх ваганетак; 

 

 кiраванне лябёдкай паветрана-канатнай  Машынiст 

 дарогi пры транспартаваннi гружаных    паветрана- 

 i парожнiх ваганетак;                  канатнай дарогi     13633 

 

 абслугоўванне землясосных станцый,     Машынiст 

 установак (агрэгатаў) пры прымяненнi   землясоснай 

 iх у гiдрамеханiзацыi на адкрытых      устаноўкi           13737 

 горных работах; 

 

 кiраванне пагрузачнай машынай;         Машынiст 

                                        пагрузачнай 

                                        машыны              14002 

 

 кiраванне канвеерамi, элеватарамi,     Машынiст 

 шнэкамi, перагрузачнымi цялежкамi,     канвеера            13777 

 прывадной станцыяй канвеера; 

 

 кiраванне адвалаўтваральнiкам;         Машынiст 

                                        адвала- 

                                        ўтваральнiка        13941 

 

 вядзенне працэсу экскавацыi горнай     Машынiст 

 масы на адвальным мосце. Кiраванне     адвальнага моста    13943 

 механiзмамi адвальнага моста; 

 

 кiраванне механiзмамi прычапнога       Машынiст 

 адвальнага плуга (струга, скрэпера);   адвальнага 

                                        плуга               13944 

 

 кiраванне  пад'ёмнымi машынамi         Машынiст 

 з электрычным або пнеўматычным         пад'ёмнай 

 прывадам;                              машыны              14021 

 

 кiраванне  механiзмамi                 Машынiст 

 пуцеперамяшчальнiка пры перамяшчэннi   пуцеперамяшчальнiка 14089 

 i перасоўваннi чыгуначнага шляху; 

 

 кiраванне скрэпернымi лябёдкамi;       Машынiст скрэпернай 

                                        лябёдкi             14187 

 

 кiраванне буравой устаноўкай;          Машынiст устаноўкi 

                                        па бурэнню ствалоў 

                                        шахт поўным 

                                        сячэннем            14295 

 

 ручная падкатка i адкатка ваганетак;   Перакульвальшчык    16249 

 

 праходка горных выпрацовак з           Праходчык           17491 

 прымяненнем адбойных малаткоў, 

 пнеўмаломаў; узрыўным i гiдраўлiчным 

 спосабамi i ўручную; 

 

 выкананне праходчых работ пры          Праходчык на 

 будаўнiцтве адкрытым спосабам тунэляў  паверхневых 

 станцый метрапалiтэнаў i будынкаў      работах             17495 

 спецыяльнага назначэння; 
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 атрыманне выбуховых матэрыялаў i       Раздатчык выбуховых 

 сродкаў падрывання, пагрузка iх i      матэрыялаў          17608 

 суправаджэнне да месца назначэння. 

 

     2. Абагачэнне, агламерацыя, 

        брыкетаванне: 

 

 падрыхтоўка брыкетнай сумесi;          Апаратчык па 

                                        падрыхтаванню 

                                        сумесяў i раствораў 10373 

 

 кiраванне працэсам асвятлення,         Апаратчык 

 згушчэння i прамыўкi пульпы, шламу     згушчальнiкаў       10931 

 ў згушчальнiках, гiдрацыклонах; 

 

 ачыстка цыклонаў, жолабаў, труб,       Выгрузчык пылу      11545 

 пылевых камер, рукаўных фiльтраў 

 ад пылу; 

 

 мокрае i сухое грохачэнне (рассеў)     Грохатаўшчык        11765 

 матэрыялу на грохатах (сiтах); 

 

 грохачэнне на грохатах. Завалка        Грохатчык- 

 руды  на  грохаты рудаабпальных пячэй  шуроўшчык           11766 

 уручную; 

 

 кiраванне дазiровачнымi ўстройствамi;  Даводчык            11847 

 

 абслугоўванне сiлкавальнiкаў           Дазiроўшчык 

 рэагентаправадоў;                      рэагентаў           11876 

 

 драбленне буйнай, сярэдняй, дробнай    Драбiльшчык         11908 

 сыравiны, матэрыялаў; 

 

 загрузка матэрыялаў уручную ў          Загрузчык           12080 

 прыёмныя варонкi; 

 

 кантроль за выкананнем устаноўленай    Кантралёр 

 тэхналогii пры здабычы i перапрацоўцы  прадукцыi 

 гатовых прадуктаў абагачэння;          абагачэння          13040 

 

 уборка сыпучых матэрыялаў на           Стужкавы 

 пляцоўках галерэй i пад стужкамi       ўборшчык            13368 

 транспарцёраў; 

 

 прэсаванне матэрыялаў i  сыравiны      Машынiст 

 для брыкетавання на прэсах;            брыкетнага прэса    13579 

 

 драбленне, класiфiкацыя, сепарацыя     Машынiст млыноў     13872 

 i прасеў руды; 

 

 змешванне шыхты ў змяшальных           Машынiст 

 барабанах;                             змяшальных 

                                        барабанаў           14198 

 

 кiраванне механiзмамi, устаноўкамi     Машынiст 

 пры сартаваннi сыравiны i матэрыялаў;  сарцiроўкi          14208 

 

 кiраванне працэсам сушкi на сушыльных  Машынiст 

 устаноўках;                            сушыльнай устаноўкi 14224 

 

 рамонт i абслугоўванне пылагазаўлоўных Аператар па 

 установак;                             абслугоўванню 

                                        пылагазаўлоўных 
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                                        установак           15860 

 

 падрыхтоўка раствораў рэагентаў для    Растваральшчык 

 флатацыi:                              рэагентаў           17796 

 

 кiраванне сепарацыяй на                Сепаратаршчык       18386 

 электрамагнiтных, электрастатычных, 

 вiнтавых сепаратарах; 

 

 загрузка матэрыялу, вырабаў            Сушыльшчык          18916 

 паўфабрыкатаў у сушыльныя печы. 

 Кiраванне працэсам сушкi; 

 

 кiраванне i абслугоўванне              Фiльтравальшчык     19356 

 фiльтравальных апаратаў у працэсе 

 абагачэння вуглю; 

 

 загрузка транспартных сродкаў шламам;  Шламаўшчык          19625 

 

 абслугоўванне i праверка стану         Шламаўшчык басейнаў 19627 

 шламабасейнаў. 

 

     3. Здабыча, абагачэнне будаўнiчых 

        матэрыялаў: 

 

 выманне карыснага выкапня з дапамогай  Забойшчык           11961 

 адбойных малаткоў, перфаратараў i 

 iншага абсталявання i iнструмента; 

 

 выколванне плiт або блокаў па          Кольшчык плiт i 

 зададзеных памерах з дапамогай         блокаў              12831 

 молата, пракладак i пунчэтаў; 

 

 кiраванне глiнарэзнымi машынамi        Машынiст 

 розных тыпаў, што прымяняюцца          глiнарэзнай машыны  13671 

 пры здабычы глiны; 

 

 кiраванне каменярэзнымi                Машынiст 

 аперацыйнымi (распаласовачнымi)        каменярэзнай машыны 13749 

 машынамi; 

 

 адбойка пустой пароды i драбленне      Навалаадбойшчык     14829 

 руды ўручную адбойным малатком, 

 кувалдай, ломам або кайлом для 

 аддзялення руды ад пароды; 

 

 падрыхтоўка рэактыўнай вады ў          Падрыхтоўшчык 

 вытворнасцi каалiну. Запраўка          рэактыўнай вады     17215 

 вады каўстычнай содай, вадкiм шклом, 

 выпнавым малаком i iншымi дабаўкамi; 

 

 сарцiроўка матэрыялаў;                 Рассявальшчык       17794 

 

 абслугоўванне рэактарных установак;    Рэактаршчык         17830 

 

 апрацоўка камянёў;                     Рэзчык па камнi     17940 

 

 выкананне папярэчных i падоўжных       Рэзчык траншэй      17966 

 прапiлаў у горным масiве электрапiлой 

 або ўручную. 

 

     4. Вытворчасць горнага воску 

        (азакерыту): 
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 ачыстка рэчываў ад прымясей;           Апаратчык перагонкi 10501 

 

 вядзенне тэхналагiчнага працэсу        Апаратчык 

 вытворчасцi вуглешчалачных             вытворчасцi 

 рэагентаў i iх мадыфiкацый;            рэагентаў           10836 

 

 экстрагаванне буравугальнай сушонкi.   Апаратчык 

                                        экстрагавання       11102 

 

     5. Вытворчасць вугальнай i 

        графiтаванай прадукцыi: 

 

 кiраванне дазiровачнымi ўстройствамi   Дазiроўшчык         11858 

 (устаноўкамi). Дазiроўка кампанентаў 

 шыхты, масы; 

 

 вядзенне працэсу драблення,            Машынiст млыноў     13872 

 класiфiкацыi, сепарацыi i прасявання 

 матэрыялаў; 

 

 вядзенне працэсу абпальвання руды,     Абпальшчык          15157 

 сыравiны, канцэнтратаў i iншых 

 матэрыялаў; 

 

 гартаванне, кальцынацыя розных         Загартоўшчык        17359 

 матэрыялаў; 

 

 насычэнне вырабаў i матэрыялаў         Насычальшчык        17424 

 серай, маслам, парафiнам; 

 

 змешванне шыхты i звязваючых           Змешвальшчык        18604 

 матэрыялаў. 

 

       II. Геолагаразведачныя i тапографа-геафiзiчныя работы: 

 

 выкананне работ па каратажу свiдравiн. Каратажнiк          12714 

 Спуск у свiдравiну, пад'ём i 

 перазлучэнне свiдравiнных апаратаў пры 

 каратыраваннi свiдравiн; 

 

 кiраванне пад'ёмнiкам каратажнай i     Машынiст 

 перфаратарнай станцый;                 пад'ёмнiка          14016 

 

 кiраванне шурфапраходчым агрэгатам     Машынiст 

 пры праходцы шурфа свiдравiн;          шурфапраходчага 

                                        агрэгата            14382 

 

 прамыўка i даводка масавых шлiхавых    Прамывальшчык 

 проб у латках, каўшах, на прамывачных  геалагiчных проб    17391 

 i даводачных прыборах. 

 

                   III. Металургiчныя вытворчасцi 

 

     1. Агульныя прафесii чорнай 

        металургii: 

 

 загрузка i выгрузка тэрмiчных печаў    Загрузчык 

 ручным спосабам;                       тэрмiчных печаў     12132 

 

 работа з гарачым металам;              Кантаўшчык-укладчык 12698 

 

 клеймаванне i маркiроўка гарачых       Клеймавальшчык 

 злiткаў i загатовак;                   гарачага металу     12780 
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 падрыхтоўка сталеразлiвачных каўшоў    Каўшавы             12815 

 i прамежкавых каўшоў да прыняцця 

 плавак; 

 

 кантроль проб вадкага чыгуну i сталi,  Кантралёр у 

 вуглю, шыхты i iншай сыравiны i        вытворчасцi 

 паўфабрыкатаў;                         чорных металаў      12942 

 

 пайка з прымяненнем свiнцовых прыпояў; Меднiк              14420 

 

 абслугоўванне ўсiх машын i механiзмаў, Машынiсты  па 

 якiя працуюць у гарачых пралётах, на   ўсiх прафесiях 

 гарачых участках, на транспацiроўцы 

 металу, труб, агламерату i коксу ў 

 гарачым стане; 

 

 удзел у працэсе нагрэву металу;        Награвальшчык 

                                        металу              14852 

 

 выдаленне заганаў металу;              Наждачнiк           14862 

 

 абмазванне паверхнi лiстоў маслам      Абмазчык лiстоў i 

 уручную;                               труб                15230 

 

 кiраванне з пульта штурхачамi металу   Аператар паста 

 з награвальных установак;              кiравання           15880 

 

 цэнтроўка тарцоў злiткаў i загатовак   Аператар 

 на абдзiральных станках пры выдаленнi  абдзiральных 

 паверхневых заганаў на злiтках,        станкоў             15760 

 трубным i сартавым вырабах; 

 

 аб'ёмная загартоўка рэек;              Аператар паста 

                                        кiравання 

                                        агрэгатамi 

                                        аб'ёмнай загартоўкi 

                                        рэек                15884 

 

 адпал прэцызiйнай сталi i сплаваў      Адпальшчык          16356 

 (катанкi, стужкi, дроту) у 

 каўпаковых, шахтных i працяжных 

 многанiтачных пячах; 

 

 падача i пасадка металу у              Пасадчык металу     1691З 

 награвальныя ўстройствы, пракатных i 

 трубапракатных станаў i 

 трубапрофiльных прэсаў пры дапамозе 

 кранаў, штурхачоў, ральгангаў, 

 шлеппераў, загрузачных механiзмаў 

 i ўручную; 

 

 выпраўленне рэйкавых накладак на       Правiльшчык пракату 

 прэсе ў гарачым стане пасля iх         i труб              16938 

 прамывання; 

 

 падрыхтоўка вогнетрывалай масы         Падрыхтоўшчык 

 рознай кансiстэнцыi па зададзенай      заправачных, 

 рэцэптуры;                             вогнетрывалых 

                                        матэрыялаў i 

                                        тэрмiчных сумесяў   17170 

 

 уключэнне i выключэнне з пульта        Пультаўшчык 

 электрасiлкавання пячнога              электраплавiльнай 

 трансфарматара, генератара,            печы                17511 
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 рэдуктара на печах; 

 

 рэзка гарачага металу пры адсутнасцi   Рэзчык гарачага 

 дыстанцыйнага кiравання з пульта;      металу              17889 

 

 вядзенне працэсаў тэрмiчнай            Тэрмiст пракату 

 апрацоўкi;                             i труб              19110 

 

 прыбiранне, укладка, кантоўка i        Прыбiральшчык 

 перамяшчэнне гарачага пракатанага      гарачага металу     19254 

 металу ад пракатных станаў; 

 

 прыбiранне ўручную акалiны             Прыбiралышчык шлака 

 грузапад'ёмнымi механiзмамi пры        i абаротных 

 ачыстцы прыямкаў;                      матэрыялаў          19263 

 

 драбленне ўручную чыгуна, флюсаў,      Шыхтоўшчык          19614 

 металiчнага лому на кускi; 

 

 уборка i вываз шлаку, смецця i         Шлакоўшчык          19622 

 выкiданне металу ў плавiльных 

 цэхах. 

 

     2. Сталеплавiльная вытворчасць: 

 

 кiраванне механiзмамi гiдраўлiчнай     Машынiст 

 устаноўкi i механiзмам змазкi          гiдраачысткi i 

 зложнiц;                               змазкi зложнiц      13664 

 

 кiраванне з пульта механiзмам          Машынiст 

 павароту (дыстрыбутарам) канвертараў;  дыстрыбутара        13698 

 

 завалка шыхты ў сталеплавiльныя        Машынiст 

 агрэгаты;                              завалачнай машыны   13721 

 

 кiраванне заправачнай машынай i        Машынiст 

 таркрэт-машынай пры запраўцы           заправачнай машыны  13729 

 мартэнаўскiх пячэй; 

 

 адпампаванне шлаку з мiксераў,         Мiксеравы           14463 

 адбiўка скрапу, запраўка наска i 

 гарлавiны мiксера; 

 

 выраб блокаў для сцэн электрапечаў.    Набiўшчык блокаў    14773 

 Выгрузка пеку з вагонаў; 

 

 Загатоўка, складзiраванне i падноска   Наборшчык стопараў  14822 

 да рабочага месца стопараў i 

 ўстаноўка iх у сушыльныя печы; 

 

 кiраванне з пульта трактам падачы      Аператар загрузкi 

 сыпучых матэрыялаў да канвертараў;     канвертара          15590 

 

 кантроль за працэсам прадзiмання       Аператар 

 плаўкi ў канвертарах, падача сiгналаў  лагаскопа           15689 

 аб неабходнасцi падагравання або 

 ахаладжэння плавак; 

 

 пазапечнае вакуумаванне металу на      Аператар 

 параэжэктарнай устаноўцы;              параэжэктарнай 

                                        устаноўкi 

                                        вакуумавання металу 15788 

 

 плаўка раскiсляльнiкаў i ферасплаваў   Плавiльшчык 
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 у печах;                               раскiсляльнiкаў     16638 

 

 плаўка вадкiх сiнтэтычных шлакаў;      Плавiльшчык 

                                        сiнтэтычных шлакаў  16642 

 

 падрыхтоўка саставаў для разлiўкi      Падрыхтоўшчык 

 плавак;                                саставаў да 

                                        разлiўкi плавак     16719 

 

 ачыстка паддонаў ад цэглы i смецця.    Падрыхтоўшчык 

 Набiванне i падмазка уцяпляльнiкаў i   сталеразлiвачных 

 леек;                                  канаў               16721 

 

 кiраванне стопарамi прамежковага       Разлiўшчык сталi    17627 

 ўстройства пры разлiўцы сталi з 

 каўшоў, удзел у разлiўцы сталi; 

 

 вядзенне тэхналагiчнага працэсу        Сталявар            Па ўсiх 

 выплаўкi (пераплаўкi) сталi (сплаваў,                      прафе- 

 паўпрадукта).                                              сiях 

 

 

     3. Пракатная вытворчасць: 

 

 разборка, камплектаванне i зборка      Вальцоўшчык па 

 клецэй на рэйкабэлечных i лiнейных     зборцы i перавалцы 

 сортапракатных стамах;                 клецей              11337 

 

 удзел у вядзеннi тэхналагiчнага        Вальцоўшчык 

 працэсу прафiлявання металу;           профiлягiбачнай 

                                        машыны              11340 

 

 пракатка гарачага металу розных        Вальцоўшчык стана 

 марак сталi, профiляў i                гарачай пракаткi    11345 

 сячэнняў; 

 

 халодная пракатка i дрэсiроўка         Вальцоўшчык стана 

 лiстоў;                                халоднай пракаткi   11350 

 

 выраб, рамонт, устаноўка i наладка     Вытворца-наладчык 

 ўводных i вывадных праводак на         прэс-праводак       12376 

 станах халоднай пракаткi; 

 

 удзел у выпрабаваннi металу на         Выпрабавальнiк 

 цвёрдасць. Зачыстка пляцоўкi на        металу              12591 

 метале на зачыстным станку; 

 

 падрыхтоўка пакетаў лiстоў для         Лiстабойшчык        13382 

 пасадкi ў печ для адпалу. Кантоўка 

 пакетаў пры прабiўцы iх на молаце; 

 

 выкананне работ па догляду за          Машынiст вядучага 

 электрарухавiком пракатнага стана,     матора пракатнага 

 чыстка i змазка яго;                   стана               13612 

 

 агнявая зачыстка гарачага металу ў     Машынiст машыны 

 патоку блюмiнга або слябiнга;          агнявой чысткi      13864 

 

 прашыўка дзiрак у дысках колаў на      Машынiст прэса      14053 

 прэсе. Змазка i падналадка прэса; 

 

 абслугоўванне i кiраванне паравой      Машынiст 

 машынай;                               рэверсiўнай паравой 

                                        машыны пракатнага 
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                                        стана               14127 

 

 кiраванне злiткаламацелем пры ломцы    Машынiст 

 надрэзаных злiткаў на колавыя i        злiткаламацеля      14189 

 бандажныя загатоўкi; 

 

 устараненне акалiны з паверхнi         Машынiст 

 гарачакатаных нержавеючых палос на     сталеструменнай 

 сталеструменных машынах;               машыны              14216 

 

 зачыстка металу ў патоку стана;        Машынiст 

                                        фрэзерназачыстной 

                                        машыны              14335 

 

 кiраванне транспартнымi механiзмамi,   Аператар лiнii 

 па падачы рэек на апрацоўчую лiнiю;    апрацоўкi рэек      15665 

 

 кiраванне ў працэсе пракаткi металу    Аператар паста 

 пад'ёмным сталом шлепперамi i          кiравання стана 

 рольгангамi на станах;                 гарачай пракаткi    15890 

 

 кiраванне работай маталак,             Аператар паста 

 разматвацелей i iншых механiзмаў       кiравання стана 

 стана пры пракатцы стужак у рулонах    халоднай пракаткi   15892 

 з прэцызiйных сплаваў; 

 

 кiраванне механiзмамi набору радоў,    Аператар 

 укладчыкам, пад'ёмнымi ўпорамi i       профiлягiбачнага 

 кiшэнь-вагамi бесперапыннага           агрэгата            15940 

 профiлягiбачнага агрэгата; 

 

 кiраванне шлепперамi i рольгангамi     Аператар 

 па падачы бандажоў на  свiдравальны    свiдравальнага 

 агрэгат або прашыўны прэс;             агрэгата i прэса    16015 

 

 нанясенне на стальныя палосы i трубы   Плакiроўшчык 

 клею, палiмернай плёнкi, пластiзолю,   палiмерных 

 лавафарбавых i iншых палiмерных        матэрыялаў на метал 16659 

 матэрыялаў; 

 

 палiроўка стужкi з высокалегiраваных   Палiроўшчык лiстоў 

 марак сталi i прэцызiйных сплаваў      i стужак            16810 

 розных размераў; 

 

 расцяжка бандажоў па дыяметру на       Прасаўшчык колаў 

 гiдраўлiчных прэсах i маркiроўка iх;   i бандажоў          17034 

 

 гарачая i халодная прашыўка дзiрак     Прасаўшчык- 

 рэйкавых змацаванняў на прэсах;        прашыўшчык рэйкавых 

                                        змацаванняў         17089 

 

 падрыхтоўка раздзяляльнай пасты для    Падрыхтоўшчык 

 плакiруючых пласцiн пры вытворчасцi    раздзяляльнай 

 двухпластавага лiставога металу;       пасты               17205 

 

 раздзiранне на раздзiрачных або        Раздзiршчык 

 разбiвачных машынах або ўручную        пакетаў             17621 

 адпаленых стоп бляхi або лiставога 

 металу; 

 

 рэзка асобных лiстоў або фарматаў      Рэзчык халоднага 

 бляхi, палосак i вязак на нажнiцах     металу              17972 

 або станках; 
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 падрыхтоўка i замена на лiнейных       Слесар-праводчык    18557 

 сортапракатных станах, якiя вышлi 

 са строю лiнеек, праводак, каробак 

 i г.д.; 

 

 апыленне талькам лiстоў на             Талькiроўшчык 

 талькiровачных машынах;                лiстоў i стужак     19089 

 

 укладка гарачакатаных загатовак        Укладчык пракату    19287 

 для вiл у штабелi з адначасовым 

 выпраўленнем выгнутых загатовак 

 уручную. 

 

     4. Трубная вытворчасць: 

 

 пакрыццё труб асфальтам;               Асфальтоўшчык       111З8 

 

 калiброўка труб, паступаючых           Вальцоўшчык 

 з трубаэлектразварачных станаў;        калiбровачнага 

                                        стана               11326 

 

 кiраванне станам у працэсе пракаткi    Вальцоўшчык стана 

 труб;                                  халоднага пракату 

                                        труб                11349 

 

 валачэнне труб на немеханiзаваных      Валачыльшчык        11489 

 станах; 

 

 зняцце грата з труб на станку;         Гратанаймальнiк     11758 

 

 заварка гарачых балонаў i труб;        Заваршчык труб i 

                                        балонаў             11984 

 

 расшырэнне i калiброўка канцоў         Калiброўшчык труб 

 абсадных труб;                         на прэсе            12664 

 

 фармоўка трубнай загатоўкi на          Машынiст 

 фармовачных вальцах;                   фармовачнай машыны  14328 

 

 пайка i адпал пры вытворчасцi          Паяльшчык труб      16468 

 скручаных паяльных труб; 

 

 выпрабаванне труб i балонаў на         Прасаўшчык на 

 гiдраўлiчных або пнеўматычных прэсах;  выпрабаваннi труб i 

                                        балонаў             17058 

 

 фармоўка стрыжаняў раструба i фланца   Трубалiцейшчык- 

 на устаноўках;                         фармоўшчык          19236 

 

 зварка палос для труб;                 Электразваршчык 

                                        лiстоў i стужак     19903 

 

 вытворчасць труб кантактнай зваркай,   Электразваршчык 

 зваркай супрацiўленнем i токамi        труб на стане       19908 

 высокай частаты. 

 

     5. Ферасплаўная вытворчасць: 

 

 абезвугляроджванне i азотаванне        Апаратчык 

 ферасплаваў у вакуумнай печы;          вакуумтэрмiчнай 

                                        печы                1О107 

 

 адпал хрому;                           Апаратчык адпалу 

                                        хрому               10467 
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 вытворчасць ванадыя шляхам             Апаратчык у 

 вышчалочвання ванадыя з абпаленай      вытворчасцi 

 шыхты;                                 ванадыя             10643 

 

 выпуск металу i шлаку з ферасплаўных   Гарнавы 

 пячэй;                                 ферасплаўных 

                                        пячэй               11702 

 

 выплаўка ферасплаваў;                  Канвертаршчык       12895 

 

 разлiўка ферасплаваў на разлiвачнай    Машынiст            14104 

 машыне;                                разлiвачнай машыны 

 

 завалка шыхты ў печ, шуроўка шыхты,    Плавiльшчык         16645 

 перапуск электродаў;                   ферасплаваў 

 

 канвертарная плаўка;                   Пультаўшчык         17509 

                                        канвертара 

 

 разбiўка i драбленне ферасплаваў;      Разбiўшчык          17577 

                                        ферасплаваў 

 

 выплаўка флюсаў;                       Флюсавар            19365 

 

 чыстка i сарцiроўка ферасплаваў.       Чысцiльшчык 

                                        ферасплаваў         19588 

 

     6. Вытворчасць вогнетрывалых 

        матэрыялаў: 

 

 змешванне масы для вытворчасцi         Бегуншчык 

 вогнетрывалых вырабаў на змяшальных    змяшчальных бегуноў 11186 

 бегунах розных сiстэм i канструкцый, 

 што не абсталяваны 

 кантрольна-вымяральнымi прыборамi, 

 аўтаматыкай i вентыляцыйным 

 абсталяваннем; 

 

 выгрузка шамоту з шахтных пячэй.       Выгрузчык 

 Разгрузка карабоў з гарачым            вогнетрывальных 

 магнезiтам у бункер халадзiльнiка;     матэрыялаў з пячэй  11541 

 

 загрузка  ў шахтныя або вярчальныя     Загрузчык сыравiны  12129 

 печы сыравiны i палiва. Падкладка i 

 ўстаноўка ў тунэльныя сушыла 

 ваганетак з паўфабрыкатам; 

 

 выпрабаванне электрычных               Выпрабавальнiк 

 уласцiвасцей  карбарундавых стрыжаняў  карбарундавых 

 да i пасля металiзацыi вугальных       стрыжняў            12587 

 труб - да i пасля адпалу; 

 

 кiраванне абсталяваннем                Машынiст 

 пнеўматранспарту пры транспарцiроўцы   пнеўматранспарту    13996 

 розных парашкоў з дапамогай сцiснутага 

 паветра; 

 

 падыманне розных матэрыялаў з          Машынiст 

 дапамогай скiпавага пад'ёмнiка.        скiпавага 

 Пагрузка матэрыялаў у коўш скiпавага   пад'ёмнiка          14181 

 пад'ёмнiка; 

 

 пуск i спыненне тэльфера, пад'ём       Машынiст тэльфера   14239 
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 карабоў з гарачым магнезiтам i масай, 

 адводка iх да месца назначэння; 

 

 пуск i спыненне халадзiльнага          Машынiст 

 барабана ў працэсе ахаладжэння         халадзiльнiка       14337 

 абпаленага матэрыяла; 

 

 кiраванне электралафетам пры           Машынiст 

 транспарцiроўцы ваганетак з            электралафета       14405 

 рознымi матэрыяламi; 

 

 абпал глiны i брыкету на шамот у       Абпальшчык на 

 перыядычных, кальцавых i шахтных       печах               15181 

 печах; 

 

 апраўка i ўстараненне дэфектаў на      Апраўшчык 

 паверхнi сырца i вырабаў. Рэзка        вогнетрывалых 

 капiлярных трубак на рэзальным         матэрыялаў          16237 

 станку; 

 

 прасяванне розных матэрыялаў i         Прасеўшчык парашкоў 

 парашкоў на прызматычных грохатах,     на механiчных сiтах 17465 

 маханiчных барабанных сiтах; 

 

 разлiўка пенамасы ў металiчныя         Разлiўшчык- 

 формы ўручную або з дапамогай          загладчык 

 разлiўнога апарата;                    пенамасы            17623 

 

 укладка ў кажэлi саломкi,              Садчык у печы i на 

 наканечнiкаў, цыгляў фасонных          тунэльныя вагоны    18107 

 дробнаштучных вырабаў; 

 

 знiманне загатовак, брыкету i сырца з  Здымшчык- 

 транспарцiровачных  устройстваў,       укладальшчык 

 стала або з формы прэса, укладка       нарыхтовак, масы i 

 iх у ваганеткi, на транспарцёр,        гатовых вырабаў     19058 

 элеватар або ў запас; 

 

 ачыстка камер печаў, подавых рашотак,  Чысцiльшчык 

 каналаў, калодзежаў, дымаходаў,        дымаходаў, ляжакоў 

 ляжакоў, газавых гарэлак,              i топак             19561 

 газапровадаў, топак; 

 

 шлiфаванне вонкавых паверхняў          Шлiфавальшчык- 

 i рэзка вогнетрывалых вырабаў i        рэзчык 

 загатовак на шлiфавальных i            вогнетрывалых 

 адрэзных станках i уручную             вырабаў             19666 

 

     7. Каляровая металургiя: 

 

     Агульныя прафесii: 

 электролiз алюмiнiю;                   Кантралёр           12920 

 

 вытворчасць глiназёма i электроднай    Машынiст млына      13872 

 прадукцыi; 

 

 кiраванне комплексам                   Машынiст 

 драбiльна-размольных агрэгатаў         драбiльна-памольна- 

 (драбiлкi, млыны);                     сартавальных 

                                        механiзмаў          13711 

 

 кiраванне механiчнымi барабанамi,      Машынiст 

 вiбрацыйнымi сiтамi пры прасейваннi    прасейваючых 

 i перамешваннi вугалю;                 установак           14076 
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 дэмантаж, рамонт i мантаж iндукцыйных  Мантажнiк па 

 электраплавiльных пячэй (на гарачых    рамонту пячэй       14569 

 работах); 

 

 абагачэнне смецця i шлакаў на          Абагачальнiк 

 адсадачных сталах;                     адходаў             15244 

 

 абпал цвёрдых сплаваў электроднай      Абпальшчык          15157 

 прадукцыi i на паўторнай 

 перапрацоўцы каляровых металаў; 

 

 зварка вiнiпластавых лiстоў i          Паялышчык па 

 вырабаў;                               вiнiпласту          16460 

 

 плаўка, пераплаўка, рафiнаванне        Плавiльшчык         16613 

 каляровых металаў i сплаваў; 

 

 гартаванне, кальцынацыя,               Загартоўшчык        17359 

 абязводжванне розных матэрыялаў пры 

 электролiзе алюмiнiю ў вытворчасцях 

 глiназёма i электролiзнай прадукцыi; 

 

 насычэнне вырабаў i розных матэрыялаў  Прамочвальшчык      17424 

 серай, маслам, парафiнам, металамi ў 

 электрапечах, ваннах, аўтаклавах; 

 

 рэгуляванне напружання i становiшча    Рэгулiроўшчык 

 электродаў электрапячэй;               электродаў          17867 

 

 змешванне шыхты i матэрыялаў, што      Змешвальшчык        18604 

 выкарыстоўваюцца для звязвання ў 

 вытворчасцi электроднай прадукцыi; 

 

 спяканне спрасованных цвёрдасплаўных   Спякальшчык         18749 

 вырабаў; 

 

 сушка металу, парашкоў i iншых         Сушыльшчык          18916 

 матэрыялаў у цэхах электролiзу 

 алюмiнiю i пры паўторнай 

 перапрацоўцы каляровых металаў; 

 

 электролiз алюмiнiю;                   Флататаршчык        19362 

 

 чыстка, прашыўка, працiрка вырабаў     Чысцiльшчык 

 пасля траўлення, луджэння,             прадукцыi           19582 

 шлiфавання i iншых работ; 

 

 кiраванне транспартна-пажыўнымi        Шыхтоўшчык          19614 

 механiзмамi пры загрузцы шыхты ў 

 бункеры, карабы i дазiровачныя 

 цялежкi ў цэхах электролiзу алюмiнiю, 

 у вытворчасцi электроднай прадукцыi 

 i на паўторнай перапрацоўцы. 

 

     8. Вытворчасць каляровых металаў 

        i парашкоў з iх: 

 

 абслугоўванне анодаў электралiзёраў з  Анодчык у 

 верхнiм або бакавым токападводамi,     вытворчасцi 

 загрузка аноднай масы, прадзiманне     алюмiнiю            10058 

 анодаў; 

 

 фасоўка, дазiроўка парашкоў у          Апаратчык у 
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 тару-бляшанкi, барабаны ўручную        вытворчасцi 

 або на паўаўтаматах;                   металiчных парашкоў 10131 

 

 дазiроўка парашкоў;                    Дазiроўшчык         11858 

 

 раздзяленне вадкай i цвёрдай           Загрузчык шчолачы   12139 

 фаз шчолакаў. Залiўка ў апараты вады 

 i загрузка ў шчолачы; 

 

 электролiз алюмiнiю;                   Катодчык            12726 

 

 кiраванне кандэнсацыйнай устаноўкай    Кандэнсатаршчык     12899 

 трубчатых, муфельных пячэй, якiя 

 працуюць у рэжыме кiпячага слоя; 

 

 разлiў метала i сплаваў пры            Разлiўшчык 

 паўторнай перапрацоўцы;                каляровых металаў 

                                        i сплаваў           17634 

 

     9. Апрацоўка каляровых металаў 

        цiскам: 

 

 валачэнне труб, палос, пруткоў,        Валачыльшчык        11482 

 профiляў на ланцуговых валачыльных 

 станах; 

 

 кантоўка i ўкладка гарачага металу;    Кантоўшчык 

                                        укладчык            12698 

 

 нагрэў злiткаў i загатовак ў           Награвальшчык 

 награвальных печах;                    каляровых металаў   14856 

 

 адпал загатовак i вырабаў з каляровых  Адпальшчык 

 металаў i сплаваў i лiставой фальгi;   каляровых металаў   16360 

 

 прасаванне вырабаў i сплаваў у         Прасаўшчык на 

 гарачым знаходжаннi на гiдраўлiчных    гiдрапрэсах         17054 

 прэсах; 

 

 пракатка труб на станах;               Трубапракатчык      19242 

 

 шаброўка злiткаў, палос на             Шаброўшчык 

 маятнiкавых i iншых шарошках.          каляровых металаў   19548 

 

     10. Вытворчасць цвёрдых сплаваў i 

         тугаплаўкiх металаў, парашкоў 

         чорных металаў i вырабаў 

         парашковай металургii: 

 

 перапампоўванне, загрузка, выгрузка,   Апаратчык у 

 перамешванне, ачыстка, водная i        вытворчасцi 

 кiслотная апрацоўка зыходнай сыравiны  цвёрдых сплаваў i 

 i матэрыялаў;                          тугаплаўкiх металаў 10135 

 

 падрыхтоўка цвёрдасплаўнай сумесi з    Апаратчаык па 

 растворам каўчуку ў бензiне;           падрыхтоўцы сумесей 

                                        i раствораў         10373 

 

 аднаўленне вокiслаў, кiслот, солей     Апаратчык пячэй 

 тугаплаўкiх мэталаў i iх сплаваў у     аднаўлення          10512 

 электрапечах; 

 

 зачыстка цвёрдасплаўных вырабаў i      Апрацоўшчык 

 вырабаў  парашковай металургii пасля   цвёрдасплаўных 
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 спякання сухiм спосабам, ручнымi       вырабаў             15355 

 абразiўнымi i рэжучымi iнструментамi; 

 

 шлiфоўка, даводка i вiбраабразiўная    Шлiфавальшчык 

 апрацоўка пласцiн з цвёрдых сплаваў    вырабаў з цвёрдых 

 i тугаплаўкiх металаў;                 сплаваў i 

                                        тугаплаўкiх 

                                        металаў             19640 

 

 падача да печаў нарыхтовак электроднай Загрузчык-выгрузчык 

 прадукцыi i перасыпачных матэрыялаў;   абпальных i 

                                        графiтыровачных 

                                        пячэй               12095 

 

 загрузка пека ў пекаплавiльнiк,        Пекаплавiльшчык     16478 

 злiванне пеку з бiтумавозаў; 

 

 апрацоўка розных графiтавых дэталей    Слесар электроднай 

 i вырабаў, зборка вырабаў электроднай  прадукцыi           18594 

 прадукцыi з прымяненнем металарэзных 

 станкоў; 

 

 апрацоўка дэталей на такарных,         Станочнiк па 

 фрэзерных, шлiфавальных i iншых        механiчнай 

 металарэзных станках;                  апрацоўцы 

                                        электроднай 

                                        прадукцыi           18792 

 

 выпрабаванне электроднай прадукцыi.    Стэндавiк           18861 

 Сарцiроўка па вiдах, размерах i 

 схемах; 

 

 фармоўка электроднай, аноднай i        Фармоўшчык 

 подавай масы ў брыкеты або блокi       электроднай масы    19451 

 на фармовачных машынах; 

 

 хлараванне электроднай прадукцыi.      Хларатаршчык 

                                        электроднай 

                                        прадукцыi           19508 

 

     11. Вытворчасць электроднай 

         прадукцыi: 

 

 загрузка загатовак электроднай         Загрузчык-выгрузчык 

 прадукцыi ў печы i выгрузка iх         абпалавых i 

 з пячэй;                               графiтыровачных 

                                        пячэй               12095 

 

 плаўка i абязводжванне пека;           Пекаплаўшчык        16478 

 

 апрацоўка графiтавых дэталей;          Слэсар электроднай 

                                        прадукцыi           18594 

 

 апрацоўка электродаў;                  Станочнiк на 

                                        механiчнай 

                                        апрацоўцы 

                                        электроднай 

                                        прадукцыi           18792 

 

 сартаванне электроднай прадукцыi;      Стэндаўшчык         18861 

 

 фармаванне электроднай, аноднай i      Формаўшчык 

 подавай масы ў брыкеты цi блокi;       электроднай масы    19451 

 



 17 

 хлараванне электроднай                 Хларатаршчык 

 прадукцыi.                             электроднай 

                                        прадукцыi           19508 

 

     12. Вытворчасць паўправаднiковых 

         матэрыялаў: 

 

 аднаўленне хларыдаў крэмнiю, германiю  Апаратчык 

 i iншых прадуктаў у электрычных пячах; аднаўлення 

                                        паўправаднiковых 

                                        прыбораў            10127 

 

 

 ачыстка вадароду ад прымесяў,          Апаратчык па 

 атрыманне нарыхтовак з сiнтэтычнага    атрыманню 

 двухвокiсу крэмнiю метадам гiдролiзу;  высокачыстых 

                                        матэрыялаў для 

                                        паўправаднiковай 

                                        вытворчасцi         10635 

 

 атрыманне хларыдаў i iншых злучэнняў   Апаратчык па 

 i элементаў, iх хiмiчнай i сарбцыйнай  вытворчасцi i 

 ачысткi;                               хiмiчнай ачыстцы 

                                        паўправаднiковых 

                                        матэрыялаў          10645 

 

 плаўка шыхты ў цыклоннай устаноўцы.    Плавiльшчык 

                                        цыклоннай устаноўкi 16647 

 

      IV. Вытворчасць i перадача электраэнергii i цеплаэнергii 

 

     1. Рамонт абсталявання: 

 

 чыстка катлоў;                         Катлачыст           13148 

 

 слясарная апрацоўка дэталей; ачыстка,  Слесар па рамонту 

 прамыўка i працiрка дэманцiраваных     абсталявання 

 дэталей;                               кацельных i 

                                        пылападрыхтоўчых 

                                        цэхаў               18531 

 

 разборка, рамонт, зборка, рэгуляванне  Слесар па рамонту 

 i выпрабаванне вузлоў i механiзмаў     абсталявання 

 абсталявання палiвападачы;             палiвападачы;       18537 

 

 рамонт паветраных лiнiй                Электраманцёр па 

 электраперадач без зняцця напружання   рамонту паветраных 

 i на вышынi.                           лiнiй 

                                        электраперадач      19855 

 

     2. Цеплавыя электрастанцыi: 

 

 абслугоўванне газатурбiнных            Машынiст 

 установак;                             газатурбiнных 

                                        установак           13658 

 

 кiраванне рэжымам работы катлоў,       Машынiст блочнай 

 турбiн, генератараў;                   сiстэмы кiравання 

                                        агрэгатамi 

                                        (кацёл-турбiна)     13577 

 

 кiраванне рэжымам работы катлоў;       Машынiст катлоў     13785 

 

 размол палiва;                         Машынiст млынаў     13872 
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 абслугоўванне, кантроль за работай     Машынiст-абходчык 

 шляхам абходу кацельнага               па кацельнаму 

 абсталявання;                          абсталяванню        13929 

 

 абслугоўванне, кантроль за работай     Машынiст-абходчык 

 шляхам абходу турбiннага               па турбiннаму 

 абсталявання;                          абсталяванню        13931 

 

 кiраванне рэжымам работы паравых       Машынiст паравых 

 турбiн;                                турбiн              13971 

 

 абслугоўванне пылавых насосаў,         Машынiст пылавых 

 сушылак, кампрэсараў па                насосаў             14098 

 транспартаванню пылападобнага палiва; 

 

 абслугоўванне катлоў з цэнтральнага    Машынiст 

 цеплавога шчыта  кiравання;            цэнтральнага 

                                        цеплавога шчыта 

                                        кiравання  катламi  14347 

 

 кiраванне рэжымам работы паравых       Машынiст 

 турбiн;                                цэнтральнага 

                                        цеплавога шчыта 

                                        кiравання паравымi 

                                        турбiнамi           14349 

 

 абслугоўванне i кiраванне рэжымам      Машынiст 

 работы энергаблока;                    энергаблока         14415 

 

 кiраванне i абслугоўванне багернымi    Матарыст багернай 

 (шламавымi) помпамi;                   (шламавай) помпы    14710 

 

 рамонт, рэгулiроўка, выпрабаванне i    Слесар па 

 здача  кантрольна-вымяральных          кантрольна- 

 прыбораў;                              вымяральных 

                                        прыборах i 

                                        аўтаматыцы          18494 

 

 загрузка i шуроўка палiва на           Шуроўшчык палiва    19735 

 рашотку катлоў; 

 

 абслугоўванне абсталявання             Электраманцёр 

 электрастанцыi.                        галоўнага пульта 

                                        кiравання 

                                        электрастанцыi      19819 

 

                  V. Здабыча i перапрацоўка торфу 

 

 дазiроўка сыравiны, вады, пару         Варшчык торфамасы   11397 

 ў працэсе варкi торфамасы; 

 

 сколка мерзлаты, зняцце ачосу,         Кар'ершчык          12718 

 выманне пнёў, ствалоў дрэў; 

 

 кiраванне машынамi па здабычы          Машынiст машын па 

 кускавога торфу;                       здабычы i 

                                        перапрацоўцы 

                                        кускавога торфу     13840 

 

 кiраванне самаходнымi i пнеўматычнымi  Машынiст машын па 

 валкавальнiкамi;                       здабычы i 

                                        перапрацоўцы 

                                        фрэзернага торфу    13842 
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 кiраванне работай торфаздабываючага    Машынiст 

 экскаватара;                           торфаздабываючага 

                                        экскаватара         14263 

 

 кiраванне работай брыкетным            Машынiст брыкетнага 

 прэсам;                                прэса               13579 

 

 работа на прычапных навясных           Торфарабочы         19173 

 механiзмах пры падрыхтоўцы i рамонце 

 тарфяных палёў, прычэпка i адчэпка 

 механiзмаў, абслугоўванне 

 процiпажарных агрэгатаў; валка дрэў, 

 адкрыжаванне i ўкладка драўнiны ў 

 штабелi, разроблiванне драўнiны i 

 пнёў цыркулярнымi i маятнiкавымi 

 пiламi; перагон, перасоўванне i 

 ўстаноўка на працоўнае месца 

 помпавай, экскаватара, прамежных 

 апор канвеера, нацяжной станцыi, 

 торфаздабываючых агрэгатаў i 

 механiзмаў. 

 

            VI. Здабыча нафты i газу, бурэннэ свiдравiн 

 

     1. Бурэнне свiдравiн: 

 

 бурэнне свiдравiн на нафту, газ i      Бурыльшчык 

 iншыя карысныя выкапнi  устаноўкамi    эксплуатацыйнага 

 глыбокага бурэння;                     i разведачнага 

                                        бурэння свiдравiн 

                                        на нафту i газ      11297 

 

 мантаж, дэмантаж i транспарцiроўка     Вышкамантажнiк      11587 

 блокаў буравой устаноўкi; 

 

 электра- i газазварачныя работы пры    Вышкамантажнiк- 

 мантажы, дэмантажы буравога i          зваршчык            11588 

 сiлавога абсталявання; 

 

 мантаж, зборка, рэгулiроўка i здача    Вышкамантажнiк- 

 электраабсталявання;                   электраманцёр       11590 

 

 абслугоўванне рухавiкоў, сiлавых       Машынiст буравой 

 агрэгатаў буравых установак;           устаноўкi           13590 

 

 кiраванне пад'ёмнiкам, агрэгатам па    Машынiст 

 апрабаванню свiдравiн;                 пад'ёмнiка па 

                                        апрабаванню 

                                        свiдравiн           14019 

 

 абслугоўванне тэхналагiчнага           Машынiст па 

 абсталявання цэментаваных агрэгатаў;   цэментажу свiдравiн 14050 

 

 абслугоўванне сiлавога абсталявання i  Матарыст 

 хадавой часткi цэментавальных          цэментаванага       14754 

 агрэгатаў;                             агрэгата 

 

 абслугоўванне цэментна-змяшальнага     Матарыст цэментна- 

 або песказмяшальнага агрэгата пры      песказмяшальнага 

 правядзеннi цэментажа свiдравiн;       агрэгата            14755 

 

 апрабаванне (выпрабаванне) пластоў;    Аператар па 

                                        апрабаванню 
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                                        (выпрабаванню) 

                                        свiдравiн           15862 

 

 апрасоўка труб цiскам, што             Апрасоўшчык труб    16247 

 прымяняюцца пры бурэннi свiдравiн; 

 

 абслугоўванне i бягучы рамонт          Слесар па 

 абсталявання буравых установак;        абслугоўванню 

                                        буравой             18497 

 

 устаноўка замковых дэталяў на          Устаноўшчык 

 бурыльныя трубы ў гарачым стане i      бурыльных замкоў    19312 

 на лёгкасплаўныя бурыльныя трубы ў 

 халодным стане; 

 

 абслугоўванне электраабсталявання      Электраманцёр па 

 буравых установак.                     абслугоўванню 

                                        буравой             19838 

 

     2. Здабыча нафты i газу: 

 

 капiтальны рамонт свiдравiн            Бурыльшчык 

 агрэгатамi i пад'ёмнiкамi,             капiтальнага 

 зманцiраванымi на трактары альбо       рамонту свiдравiн   11292 

 шасi аўтамабiля; 

 

 абслугоўванне тэхналагiчнага           Машынiст помпавай 

 абсталявання куставых помпавых         станцыi па 

 станцый;                               запампоўванню 

                                        рабочага агента ў 

                                        пласт               13908 

 

 абслугоўванне паравых перасоўных       Машынiст паравой 

 дэпарафiнiзацыйных установак           перасоўнай 

 i агрэгатаў;                           дэпарафiнiзацынай 

                                        устаноўкi           13969 

 

 абслугоўванне кампрэсарнай устаноўкi;  Машынiст 

                                        перасоўнага 

                                        кампрэсара          13979 

 

 абслугоўванне прамывачных i кiслотных  Машынiст 

 агрэгатаў;                             прамывачнага 

                                        агрэгата            14065 

 

 абязводжванне, абяссольванне  i        Аператар 

 стабiлiзацыя нафты;                    абязводжваючай i 

                                        абяссольваючай 

                                        устаноўкi           15764 

 

 гiдраразрыў пласта i                   Аператар па 

 гiдрапескаструменная перфарацыя;       гiдраўлiчнаму 

                                        разрыву пласту      15818 

 

 ажыццяўленне i падтрыманне             Аператар па здабычы 

 зададзенага рэжыму работы свiдравiн;   нафты i газу        15824 

 

 замер узроўню вадкасцi i водападзела;  Аператар па 

                                        даследванню 

                                        свiдравiн           15832 

 

 абслугоўванне абсталявання             Аператар па 

 нагнятальных свiдравiн;                падтрыманню 

                                        пластавага цiску    15868 



 21 

 

 падземны рамонт свiдравiн;             Аператар па 

                                        падземнаму рамонту 

                                        свiдравiн           15870 

 

 абслугоўванне сепаратараў,             Аператар па збору 

 газаправодаў i iншых аб'ектаў          газу                15876 

 газавай гаспадаркi; 

 

 хiмiчная апрацоўка свiдравiн.          Аператар па 

                                        хiмiчнай апрацоўцы 

                                        свiдравiн           15908 

 

            VII. Перапрацоўка нафты, газа i выпрацоўка з 

                  iх нафтапрадуктаў i кампанентаў 

 

 абслугоўванне рухавiкоў унутранага     Машынiст па 

 згарання на маторных выпрабаваннях     маторных 

 палiва i нафтапрадуктаў;               выпрабаваннях 

                                        палiва              14031 

 

 абслугоўванне кампрэсараў з            Машынiст 

 рознымi прывадамi;                     тэхналагiчных 

                                        кампрэсараў         14257 

 

 абслугоўванне помпавых станцый         Машынiст 

 i установак па перакачцы i             тэхналагiчных 

 падрыхтоўцы нафты;                     помпаў              14259 

 

 мантаж, наладка, эксплуатацыя i        Манцёр па ахове 

 рамонт аўтаматычных станцый катоднай   падземных 

 абароны;                               трубапровадаў ад 

                                        карозii             14666 

 

 абслугоўванне апаратаў, прыбораў на    Аператар 

 неаўтаматызаваных газаразмеркавальных  газаразмеркавальнай 

 станцыях;                              станцыi             15553 

 

 абслугоўванне магiстральных            Аператар 

 газанафтапрадуктаў;                    магiстральных 

                                        газапровадаў        15693 

 

 абслугоўванне апаратаў, помпаў,        Аператар 

 сiстэм вентыляцыi i ацяплення;         тэхналагiчных 

                                        установак           16081 

 

 абслугоўванне абсталявання             Аператар таварнай 

 размеркавальнай нафтабазы;             нафтабазы           16085 

 

 агляд чыгуначных ёмкасцяў i            Аглядчык 

 нафтасасудаў;                          налiўных 

                                        ёмкасцяў            16273 

 

 абслугоўванне i настройка сродкаў      Прыбарыст           17150 

 аўтаматыкi; 

 

 разборка, рамонт, зборка i             Слесар па рамонту 

 выпрабаванне вузлоў i механiзмаў       i абслугоўванню 

 машын, апаратаў, трубапровадаў,        тэхналагiчных 

 арматуры.                              установак (акрамя 

                                        слесараў, якiя 

                                        працуюць у 

                                        майстэрнях)         18547 
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                     VIII. Хiмiчныя вытворчасцi 

 

     Забараняецца прымяненне працы асоб,  не дасягнуўшых 18-гадовага 

 ўзросту   ў  вытворчасцях  i  на  работах,  дзе  ў  адпаведнасцi  з 

 аднесенымi   да  хiмiчнай  прамысловасцi   падраздзеламi   раздзела 

 "Хiмiчныя вытворчасцi" Спiса вытворчасцяў,  цэхаў, прафесiй i пасад 

 са шкоднымi ўмовамi працы,  работа ў якiх дае права  на  скарочаную 

 даўжыню   рабочага   часу   i   дадатковы  водпуск,   зацверджанага 

 пастановай Дзяржаўнага камiтэта  Рэспублiкi  Беларусь  па  працы  i 

 сацыяльнай абароне насельнiцтва ад 29 лiпеня 1994 г. № 89. 

 

                   IX. Нафтахiмiчныя вытворчасцi 

 

     1. Агульныя прафесii вытворчасцi i 

        перапрацоўкi гумавых сумесей; 

 

 падрыхтоўка гумавых клеяў, паст        Апаратчык 

 i суспензiй;                           падрыхтоўкi гумавых 

                                        клеяў i пакрыццяў   10716 

 

 вальцаванне гумавых сумесей на         Вальцоўшчык 

 вальцах;                               гумавых сумесей     11342 

 

 гарачая вулканiзацыя гумавых           Вулканiзатаршчык    11495 

 сумесей; 

 

 сечка нарыхтовак i дэталей з кардону,  Секальшчык 

 пластскуры, гумы, эбанiту на           нарыхтовак i 

 высечных прэсах;                       вырабаў             11574 

 

 закрой нарыхтовак з прагумаванай       Закройшчык гумавых 

 тканiны i каландрованай гумы;          вырабаў i дэталей   12161 

 

 абслугоўванне каландраў розных         Каландроўшчык 

 тыпаў;                                 гумавых  сумесяў    12634 

 

 кiраванне стужкавым, шпорным           Машынiст каландра   13745 

 або профiльным каландрамi; 

 

 падрыхтоўка гумавых або азбеставых     Машынiст 

 сумесей у гумазмяшальнiках;            гумазмяшальнiка     14135 

 

 размякчэнне i ачыстка гумавай сумесi;  Машынiст стрэйнера  14218 

 

 намазка клеем або маззю тэкстыльных,   Намазчык дэталей    15008 

 гумавых i металiчных дэталей i 

 вырабаў; 

 

 афарбоўка, афарбоўка-лакiроўка i       Афарбоўшчык гумавых 

 лакiроўка гуматэхнiчных вырабаў;       вырабаў             15454 

 

 раскачванне i перакачванне             Перакатчык тканiн i 

 пракладачных палоцен i тканiн на       пракладкi           16497 

 стале; 

 

 прасаванне-вулканiзацыя фармавых       Прасаўшчык- 

 гуматэхнiчных вырабаў у                вулканiзатаршчык    16987 

 прэс-формах; 

 

 рэзка гумавых вырабаў на такарных      Рэзчык эластамераў 

 i iншых спецыяльных станках;           i гумы              17977 

 

 выпраўленне дэфектаў гатовых           Рэманцiроўшчык 

 гумавых вырабаў;                       гумавых вырабаў     18003 
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 састаўленне сумесяў па рэцэптах;       Саставiцель навесак 

                                        iнгрэдыентаў        18719 

 

 
 

 тэрмапластыкацыя сiнтэтычнага          Тэрмапластыкатар- 

 каўчука вострым парам або метадам      шчык                19128 

 электраабагравання; 

 

 ахаладжэнне гумавых сумесей            Халадзiльшчык 

 на фестоннай устаноўцы.                гумавых сумесяў     19514 

 

     2. Вытворчасць гума-тэхнiчных 

        вырабаў, гумавага абутку i 

        гумавых вырабаў шырокага 

        спажывання: 

 

 выраб гумавых нiтак з клею i  латэксу; Апаратчык вырабу 

                                        гумавых нiтак       10273 

 

 падрыхтоўка раствораў, эмульсiй        Апаратчык 

 i дысперсiй для вытворчасцi латэкснай  падрыхтоўкi 

 сумесi;                                латэкснай сумесi    10693 

 

 гафрыраванне гума-тэкстыльных трубак;  Гафрыроўшчык        11783 

 

 выпрабаванне на дынамiчную             Выпрабавальнiк 

 моцнасць i iншыя паказчыкi гатовых     гумавых вырабаў     12601 

 гумавых вырабаў; 

 

 клейка эбанiтавых акбакаў iзалятараў   Клейшчык эбанiтавых 

 i iншых вырабаў;                       вырабаў             12799 

 

 давядзенне вагi гумавых дэталей        Нармалiзатаршчык    15124 

 да зададзенай нормы; 

 

 пакрыццё свiнцом бяздорнавых           Прасаўшчык- 

 рукавоў з тэкстыльнай аплёткай;        асвiнцоўшчык 

                                        рукавоў             17067 

 

 знiманне свiнцовай абалонкi з          Знiмшчык свiнцовай 

 бездорнавых рукавоў на здзiральным     абалонкi з рукавоў  19041 

 станку; 

 

 ачыстка абуткавых калодак ад           Чысцiльшчык 

 нагару, лаку, клею;                    аснасткi i 

                                        прыстасаванняў      19577 

 

 выраб гумавага абутку на               Штампоўшчык 

 штамп-агрэгаце.                        гумавага абутку     19715 

 

     3. Вытворчасць, аднаўленне i 

        рамонт шын: 

 

 балансiроўка гатовых шын i пакрышак    Балансiроўшчык шын  11166 

 на балансiровачным станку; 

 

 устаўка варачных, губчатых             Устаўшчык камер     11493 

 камер у пакрышкi; 

 

 выемка варачных камер з пакрышак       Выемшчык варачных 

 на спецыяльным станку;                 камер               11550 
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 грануляцыя, слаббiраванне,             Гранулятаршчык      11754 

 стрэйнiраванне матачных сумесей i 

 каўчукаў; 

 

 раскачванне рулонаў прафiляваных       Загатоўшчык 

 пратэктараў i ўкладка iх на            шынарамонтных 

 падагравальныя плiты:                  матэрыялаў          12073 

 

 выраб металакордных дэталей пакрышак   Каландроўшчык 

 на устаноўках, абслугоўванне           на абрызiнцы 

 каландраў пры абрызiнцы                металакорднага 

 металакорднага палатна;                палатна             12632 

 

 кантроль якасцi сыравiны, матэрыялаў   Кантралёр шыннай 

 дэталяў, разбракоўка гатовай           вытворчасцi         13091 

 прадукцыi; 

 

 выраб ездавых аўтамабiльных i          Машынiст 

 авiяцыйных камер на аўтакамерным       аўтакамернага 

 агрэгаце;                              агрэгата            13513 

 

 насычэнне корда на насычальным         Машынiст 

 агрэгаце перад яго абрэзiнкай;         насычальнага 

                                        агрэгата            14074 

 

 зборка безбандажных масiўных           Зборшчык 

 шын на спецыяльным станку;             безбандажных шын    18125 

 

 зборка, клейка на бранзалетным         Зборшчык 

 станку або барабане бранзалетаў;       бранзалетаў 

                                        i брэкераў          18129 

 

 зборка, клейка пакрышак уручную        Зборшчык пакрышак   18230 

 i на станках; 

 

 зборка-клейка шына-пнеўматычных        Зборшчык    шына- 

 муфт;                                  пнеўматычных муфт   18301 

 

 стыкоўка корда-суравiзны на            Стыкоўшчык тэкстылю 

 гiдраўлiчньм прэсе;                    на прэсе            18906 

 

 абгортванне бартавых калец             Флiнпероўшчык 

 на флiнперавальных станках;            бартавых калец      19360 

 

 фармаванне пакрышак у вакуумфарматары. Фармаўшчык пакрышак 19423 

 

    4. Вытворчасць сiнтэтычнага каўчука 

       i прадуктаў нафтахiмii: 

 

 абслугоўванне тэхналагiчнага           Рабочыя ўсiх 

 абсталявання на асноўных               прафесiй 

 тэхналагiчных аперацыях у вытворчасцi 

 сiнтэтычнага каўчука i прадуктаў 

 нафтахiмii. 

 

     5. Вытворчасць тэхнiчнага 

        вугляроду: 

 

 выкананне асноўных тэхналагiчных       Рабочыя ўсiх 

 аперацый у вытвотачасцi тэхнiчнага     прафесiй 

 вугляроду. 

 

     6. Вытворчасць рэгенерату: 
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 выкананне асноўных тэхналагiчных       Рабочыя ўсiх 

 аперацый у вытвотачасцi рэгенерату     прафесiй 

 

     7. Вытворчасць азбеставых 

        тэхнiчных вырабаў: 

 

 выкананне асноўных тэхналагiчных       Рабочыя ўсiх 

 аперацый пры вырабе дэталей,           прафесiй 

 вырабаў з прымяненнем азбесту. 

 

                  X. Мiкрабiялагiчныя вытворчасцi 

 

     1. Вытворчасць цукру метадам 

        гiдролiзу нехарчовай раслiннай 

        сыравiны: 

 

 гiдролiз нехарчовай раслiннай          Варшчык             11365 

 сыравiны; 

 

 прыём сернай кiслаты са склада         Кiслотчык           12755 

 вадкiх хiмiкатаў у зборнiкi 

 кiслотнай станцыi; 

 

 нейтралiзацыя гiдралiзата;             Нэйтралiзатаршчык   15117 

 

 абслугоўванне адстойнiкаў i            Рабочыя ўсiх 

 цеплаабменнiкаў.                       прафесiй 

 

     2. Вытворчасць кармавога бялка 

        (кармавыя дрожджы, 

        бялкова-вiтамiнныя канцэнтраты; 

        корма-бактэрыi, бялковы 

        канцэнтрат метанавага 

        браджэння): 

 

 падрыхтоўка раствора  сiлкавальных     Аператар 

 соляў у апаратах-растварыцелях;        падрыхтоўкi 

                                        раствораў 

                                        сiлкавальнага 

                                        асяроддзя i соляў   15920 

 

 вiтамiнiзацыя дражджэй;                Аператар устаноўкi 

                                        вiтамiнiзацыi 

                                        дражджэй            16113 

 

 сепарацыя, прамыўка i згушчэнне        Сепаратаршчык 

 хлебапекарных дражджэй на              бiямасы             18388 

 сепаратарах. 

 

     3. Вытворчасць этылавага спiрту: 

 

 падрыхтоўка сiлкавальных               Апаратчык 

 асяроддзяў;                            асяроддзяварэння    10972 

 

 перагонка i рэктыфiкацыя спiрту        Апаратчык перагонкi 

 на брагарэктыфiкацыйных устаноўках.    i рэктыфiкацыi 

                                        спiрту              10503 

 

     4. Вытворчасць фурфуролу i яго 

        вытворных: 

 

 выраб фурфуролу i яго вытворных        Рабочыя ўсiх 

                                        прафесiй 
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     5. Вытворчасць кармавых 

        антыбiётыкаў, вiтамiнаў i 

        амiнакiслот: 

 

 вытворчасць антыбiётыкаў,              Рабочыя ўсiх 

 вiтамiнаў i амiнакiслот, якiя          прафесiй 

 атрымлiваюцца мiкфабiялагiчным 

 спосабам. 

 

     6. Вытворчасць ферментных 

        прэпаратаў; 

 

 выраб ферментных  прэпаратаў           Рабочыя ўсiх 

 глыбiнным i паверхневым спосабам,      прафесiй 

 работа з жывымi арганiзмаiмi. 

 

     7. Вытворчасць бiялагiчных сродкаў 

        абароны раслiн, удабрэнняў, 

        iнсектыцыдных i iншых 

        бактэрыяльных прэпаратаў: 

 

 выраб вiрусных прэпаратаў,             Рабочыя ўсiх 

 дэндрабацылiну, нiтрагiну, палiмiцiну, прафесiй 

 тылазiну, трыхатэцыну, 

 фiтабактэрыамiцыну, фосфарабактэрыну, 

 энтабактэрыну. 

 

     8. Вытворчасць ксiлозы, ксiлiту 

        i ксiлiтану: 

 

 абслугоўванне апаратаў дэгiдратацыi    Апаратчык 

 выпарнiкаў, перагравальнiкаў;          дегiдратацыi        10201 

 

 фiльтрацыя, асушка асадка,             Апаратчык 

 выгрузка прадукту, адпампоўванне       фiльтрацыi          11061 

 шламу на фiльтры. 

 

     9. Вытворчасць растварыцеляў 

        (ацэтон, бутанол): 

 

 атрыманне спелай бражкi.               Апаратчык 

                                        ферментацыi затору  11055 

 

     10. Вытворчасць прэмiксаў: 

 

 выраб прэмiксаў.                       Рабочыя ўсiх 

                                        прафесiй 

 

     11. Вытворчасць карбанiзаванага 

         лiгнiну, актыўных вугалей, 

         нiтралiгнiну i яго вытворных: 

 

 удзел у асноўных тэхналагiчных         Рабочыя ўсiх 

 працэсах пры вырабу карбанiзаванага    прафесiй 

 лiгнiну, актыўных вугалей, 

 нiтралiгнiну i яго вытворных. 

 

      XI. Вытворчасць медыкаментаў, медыцынскiх, бактэрыйных i 

                бiялагiчных прэпаратаў i  матэрыялаў 

 

 выкананне асноўных тэхналагiчных       Апаратчык (акрамя 

 аперацый пры вытворчасцi медыкаментаў, апаратчыка 
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 медыцынскiх, бактэрыйных i             падрыхтоўкi 

 бiялагiчных прэпаратаў i матэрыялаў;   зубалячэбных 

                                        матэрыялаў)         10065 

 

 дагляд за заражанымi, выпрабавальнымi  Вiваршчык           11433 

 жывёламi; 

 

 дазiраванне сухiх i вадкiх             Дазiроўшчык 

 медыцынскiх або ветэрынарных           медыцынскiх 

 прэпаратаў;                            прэпаратаў          11871 

 

 закатка алюмiнiевых каўпачкоў;         Закатчык 

                                        медыцынскай 

                                        прадукцыi           12150 

 

 запайка ампул;                         Запайшчык ампул     12196 

 

 выраб i фармiраванне нiтак             Вырабшчык кетгугу   12336 

 кетгуту; 

 

 награванне ампул з медыкаментамi на    Капiляршчык         12700 

 газавых гарэлках; 

 

 камплектаванне шпрыц-цюбiкаў,          Камплектоўшчык 

 штучных зубоў;                         паўфабрыкатаў 

                                        медыцынскiх 

                                        вырабаў             12871 

 

 устаноўка i ўмацаванне на              Умацавальшчык 

 паўаўтамаце мандрэн у каўпачкi;        мандрэн             13197 

 

 падрыхтоўка сiлкавальных асяроддзяў    Лабарант 

 для вырошчвання жывых культур;         вытворчасцi 

                                        бактэрыйных 

                                        прэпаратаў          13308 

 

 сублiмацыйная сушка бактэрыйных,       Машынiст 

 вiрусных i iншых бiялагiчных           сублiмацыйных 

 прэпаратаў;                            установак           14220 

 

 выраб таблетак у вытворчасцi           Машынiст- 

 галенавых, вiтамiнавых,                таблетыроўшчык      14236 

 фармацэўтычных прэпаратаў; 

 

 мантаж пасуды, фiльтраў,               Мантажнiк           14544 

 змяшальнiкаў, балонаў; 

 

 напаўненне ампул растворамi;           Напаўнiцель ампул   15066 

 

 плаўка металаў i сплаваў на            Плавiльшчык         16613 

 высокачастотных пячах; 

 

 выраб антыбiётыкаў,                    Прэпаратар 

 кровазамяняльнiкаў i iншых             вытворчасцi 

 прэпаратаў бiясiнтэзу;                 бiясiнтэтычных 

                                        лячэбных сродкаў    16961 

 

 тэрмiчная апрацоўка сыравiны           Прэпаратар 

 ў працэсе атрымання шклападобнага      вытворчасцi 

 цела;                                  шклападобнага цела  16963 

 

 падрыхтоўка розных мас зубалячэбнага   Падрыхтоўшчык 

 i зубатэхнiчнага                       сумесяў i мас 

 прызначэння;                           медыцынскага 
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                                        прызначэння         17219 

 

 прамыўка гiдрату окiсу алюмiнiю        Прамыўшчык 

 вадой;                                 гiдраксана          17403 

 

 праверка дакладнасцi дазiроўкi         Праглядчык ампул    17469 

 прэпаратаў, герметычнасцi запайкi      з iн'екцыйнымi 

 ампул з медыкаментамi;                 растворамi 

 

 разлiў стэрыльных раствораў            Разлiўшчык 

 бактэрыйных i вiрусных прэпаратаў;     стэрыльных 

                                        раствораў           17629 

 

 размыванне вiруснай тканiны            Разлiўшчык 

 жывёлаў i эмбрыёнаў;                   вiруснай тканiны i 

                                        бактэрыйнай масы    17657 

 

 вырошчванне грыбнiцы ферментнага       Расцiльшчык 

 прэпарата;                             грыбнiцы            17798 

 

 абслугоўванне аўтамата або             Рэзчык ампул i 

 паўаўтамата для рэзкi ампул або        трубак              17876 

 шкляных трубак; 

 

 наладка i рэгуляванне работы           Рэзчык сыравiны     17962 

 машын пры рэзцы сыравiны; 

 

 варка сiлкавальных асяроддзяў;         Асяроддзе- 

                                        гатавальнiк         18756 

 

 дэфiбрынаванне крывi дэфiбрынатарам    Стабiлiзатаршчык- 

 для харчовых i лячэбных мэт;           дэфiбрынiроўшчык    18758 

 

 радыяцыйная стэрылiзацыя нiтак         Стэрылiзатаршчык 

 кетгута;                               матэрыялаў i 

                                        прэпаратаў          18871 

 

 фармоўка пiлюль, свечак, шарыкаў       Фармоўшчык 

 медыцынскага прызначэння.              мадыцынскiх 

                                        прэпаратаў, 

                                        паўфабрыкатаў i 

                                        вырабаў             19413 

 

     Вытворчасць вiтамiнаў: 

 

 выкананне асноўных тэхналагiчных       Рабочыя ўсiх 

 аперацый пры вытворчасцi вiтамiнаў.    прафесiй (акрамя 

                                        калiброўшчыка дражэ 

                                        i адцiскальшчыка 

                                        вiтамiнавых сокаў) 

 

               XII. Машынабудаванне i металаапрацоўка 

 

     1. Лiцейная вытворчасць: 

 

 плаўка ў вагранках;                    Ваграншчык          11309 

 

 выбiўка стальных, чыгунных i           Выбiвальшчык        11504 

 каляровых адлiвак;                     адлiвак 

 

 ачыстка адлiвак, паковак ад прыгару,   Гiдрапеска- 

 акалiны, карозii;                      струменшчык         11664 

 

 ачыстка адлiвак ад адпрацованай        Гiдрачысцiльшчык    11670 



 29 

 сумесi прыгару; 

 

 завалка вагранак плавiльных пячэй      Завальшчык шыхты 

 шыхтавымi матэрыяламi;                 ў вагранкi i печы   11971 

 

 наплаўка вадкiм чыгуном, заладка       Заваршчык адлiвак   11978 

 эпаксiднымi смоламi ракавiн, трэшчын 

 у адлiўках; 

 

 залiўка чыгуна, сталi, каляровага      Залiўшчык металу    12176 

 металу ў формы i зложнiцы; 

 

 залiўка i лiццё дэталей, вырабаў       Залiўшчык 

 з свiнцова-алавянiстых сплаваў;        свiнцова- 

                                        алавянiстых сплаваў 12180 

 

 выраб фармовачных i стрыжнёвых         Земляроб            12264 

 напаўняльных, аблiцовачных 

 хуткасохнучых i налiўных сумесяў; 

 

 плаўка i залiўка форм сталямi,         Лiцейшчык 

 сплавамi на вакуумных i                вакуумнага, 

 цэнтрабежна-вакуумных устаноўках;      цэнтрабежна- 

                                        вакуумных i 

                                        цэнтрабежнага лiцця 13384 

 

 лiццё дэталей у пясчаныя i             Лiцейшчык металаў 

 абалонкавыя формы па выплаўляемым      i сплаваў           12392 

 мадэлям; 

 

 лiццё метадам накiраванай              Лiцейшчык метадам 

 крышталiзацыi вырабаў з каляровых      накiраванай 

 i чорных металаў;                      крышталiзацыi       13394 

 

 лiццё дэталей з чыгуна, сталi          Лiцейшчык на 

 i каляровых металаў пад нацiскам;      машынах для лiцця 

                                        пад нацiскам        13395 

 

 выраб i рэстаўрацыя мадэляў з          Мадэльшчык па 

 эпаксiдных смол;                       мадэлях з 

                                        эпаксiдных смол     14497 

 

 абдзiрка i зачыстка дэталей            Наждачнiк           14862 

 абразiўнымi коламi сухiм спосабам; 

 

 апiлоўванне i палiраванне знадворных   Апiлоўшчык фасонных 

 i ўнутраных паверхняў адлiвак;         адлiвак             16219 

 

 плаўка каляровых i каштоўных           Плавiльшчык металу 

 металаў i iх салаваў у пячах i         i сплаваў           16626 

 горнах; 

 

 плаўка тытанавых сплаваў у             Плавiльшчык металу 

 вакуумных электрадугавых пячах;        на вакуумных пячах  16628 

 

 састаўленне шыхты з розных             Састаўляльшчык 

 кампанентаў;                           фторыстых прысадак  18736 

 

 сушка форм i стрыжэняў у               Сушыльшчык 

 сушыльных шафах;                       стрыжаняў, форм i 

                                        фармовачных 

                                        матэрыялаў          18984 

 

 уборка гарэлай зямлi ў тунэлях;        Уборшчык у 
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                                        лiцейных цэхах      19252 

 

 выраб форм для адлiвак на              Фармоўшчык машыннай 19411 

 фармовачных машынах;                   фармоўкi 

 

 фармоўка па мадэлям у апоках           Фармоўшчык ручной 

 або ў глебе адлiвак вагай больш        фармоўкi            19430 

 10 кг; 

 

 ачыстка адлiвак вырабаў i              Чысцiльшчык металу, 

 дэталей у ачыстных барабанах.          адлiвак, вырабаў i 

                                        дэталей             19568 

 

     2. Зварачныя работы: 

 

 кiслародная i паветрана-плазменная     Газарэзчык          11618 

 рэзка металу; 

 

 газавая зварка вузлоў дэталей i        Газазваршчык        11620 

 трубаправодаў з сталей i сплаваў; 

 

 зварка электронна-прамянёвая ў         Зваршчык на 

 вакууме;                               электронна- 

                                        прамянёвых 

                                        зварачных 

                                        устаноўках          18342 

 

 тэрмiтная зварка дэталей i вырабаў;    Зваршчык тэрмiтнай 

                                        зваркi              18350 

 

 аўтаматычная i механiзаваная           Электразваршчык на 

 зварка вузлоў, дэталей i канструкцый;  аўтаматычных 

                                        i паўаўтаматычных 

                                        машынах             19905 

 

 ручная дугавая, плазменная i газавая   Электразваршчык     19756 

 зварка апаратаў, дэталей, вузлоў. 

 

     3. Кацельныя, халоднаштамповачныя, 

        валачыльныя i давiльныя работы: 

 

 гарачая вальцоўка металу;              Вальцоўшчык         11318 

 

 валачэнне свiнцовага дроту, трубак i   Валачыльшчык        11482 

 пруткоў; 

 

 гiбка стальных, медных i iншых труб;   Гiбшчык труб        11654 

 

 выраб на такарна-давiльных станках     Давiльшчык          11783 

 дэталей з дзюралюмiнiю, латунi i 

 сталi; 

 

 завальцоўка канцоў свiнцовых труб      Завальцоўшчык       11967 

 у гарачым стане; 

 

 выраб, рамонт i зборка вузлоў i        Кацельшчык          13144 

 дэталей кацельнага абстаявання; 

 

 праўка ўручную на плiце ў              Правiльшчык 

 халодным i нагрэтым стане лiтых,       уручную             16932 

 штампованых дэталей i вырабаў з 

 пракатнага i iншага металу; 

 

 рэзка металу на нажнiцах i             Рэзчык металу на 
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 прэсах з ручной падачай металiчных     нажнiцах i прэсах   17914 

 вырабаў; 

 

 штампоўка дэталей са свiнцу;           Штампоўшчык         19700 

 

 штампоўка i выцягванне полых           Штампоўшчык метадам 

 дэталей; выцягванне, фармоўка,         выбуху              19709 

 калiброўка, прабiўка i адбартоўка 

 адтулiн на ўстаноўках выбуховай 

 апаратуры; 

 

 штампоўка, калiброўка, выцягванне,     Штампоўшчык на 

 гiбка i праўка дэталей на молатах,     молатах, якiя 

 якiя падаюць.                          падаюць              19710 

 

     4. Кавальска-прэсавыя i тэрмiчныя 

        работы: 

 

 нагрэў на розных горнах i зняцце       Бандажнiк           11170 

 бандажаў з цэнтраў колавых пар у 

 гарачым стане; 

 

 абмазка i iзаляцыя дэталей             Iзалiроўшчык у 

 вогнетрывалай масай уручную;           тэрмаапрацоўцы      12522 

 

 загартоўка, адпал, водпуск,            Гартавальшчык       12673 

 нармалiзацыя i патэнтаванне стужкi, 

 катанкi, пруткоў, дроту, дэталей i 

 вырабаў з каляровых i чорных металаў 

 у загартовачных пячах i ваннах (акрамя 

 электрычных i газавых пячэй закрытага 

 тыпу або без высоўных подаў); 

 

 коўка дэталей i нарыхтовак са          Каваль на 

 сталей i сплаваў каляровых металаў     молатах i прэсах    13225 

 на молатах; 

 

 ручная коўка дэталей;                  Каваль ручной коўкi 13227 

 

 гарачая штампоўка i гiбка дэталей      Каваль-штампоўшчык  13229 

 на фрыкцыйных i крывашыпных прэсах; 

 

 гарачая коўка вальфрамавых,            Каваль-штампоўшчык 

 малiбдэнавых металаў на ратацыйных     на ратацыйных 

 ковачных машынах;                      машынах             13231 

 

 кiраванне парапаветранымi i            Машынiст на 

 пнеўматычнымi молатамi пры апрацоўцы   молатах, прэсах i 

 гарачага металу;                       манiпулятарах       13901 

 

 нагрэў у камерных, метадычных i        Награвальшчык 

 паўметадычных пячах нарыхтовак         (зваршчык) металу   14854 

 i дэталей; 

 

 напайка пласцiн з хуткарэзных          Напайшчык           15062 

 сталяў i цвёрдых сплаваў у 

 спецыяльных пячах, кавальскiх горнах 

 на фрэзы, свёрдлы, разцы; 

 

 праўка ў гарачым стане дэталей з       Правiльшчык на 

 лiставога i профiльнага металу на      машынах             16934 

 вальцах, правiльных станках; 

 

 гарачая папярочная пракатка шароў      Пракатчык шароў     17379 
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 i свёрдлаў, разцоў i буравоў з 

 прутковага металу на станках i 

 машынах; 

 

 навiванне спружын у гарачым стане на   Спружыншчык         17499 

 станках пры дыяметры прутка больш 

 15 мм; 

 

 гарачае раскачванне нарыхтовак калец   Раскатчык           17712 

 для падшыпнiкаў на раскатачных 

 машынах; 

 

 нагрэў рысорных лiстоў у камеры        Рысоршчык па 

 нагрэву, загартоўка ў загартовачнай    апрацоўцы гарачага 

 ванне i выпрабаванне iх на цвёрдасць;  металу              18031 

 

 сiненне дэталей i вырабаў;             Сiнiльшчык          18407 

 

 паверхневая загартоўка i водпуск       Тэрмiст на 

 на ўстаноўках ТВЧ дэталей i            ўстаноўках ТВЧ      19104 

 iнструмента са сталей розных марак; 

 

 укладка дэталей i вырабаў у скрынi     Упакоўшчык- 

 i засыпка скрыняў цэментуючай масай.   цэментавальшчык     19302 

 

     5. Механiчная апрацоўка металаў 

        i iшых матэрыялаў: 

 

 даводка i прыцiрка цылiндрычных        Даводчык- 

 паверхняў з прымяненнем хромавай       прыцiршчык          11853 

 пасты; 

 

 заточванне i даводка рэжучага          Затачнiк            12242 

 iнструмента; 

 

 накатка i наклейка абразiўных          Накатчык 

 матэрыялаў на палiравальныя колы,      палiравальных колаў 14879 

 рэмнi, дыскi i барабаны; 

 

 палiраванне дэталей на палiровачных    Палiроўшчык         16799 

 станках i ручной пнеўматычнай 

 машынкай з прымяненнем  хромавай 

 пасты i абразiва сухiм спосабам; 

 

 апрацоўка металу рэзаннем на           Рабочыя па ўсiх 

 металаапрацоўчых станках з             прафесiях 

 адначасовым падагрэвам вырабаў 

 плазмай. 

 

     6. Металапакрыццё i фарбаванне: 

 

 пакрыццё i прамочванне паверхняў       Бакелiтчык          11159 

 дэталей i адлiвак рэзольнымi, 

 глiфталевымi смоламi; 

 

 вараненне i хiмiчнае фарбаванне        Варанiльшчык        11490 

 дэталей i вырабаў; 

 

 гальванiчнае пакрыццё паверхняў        Гальванiк           11629 

 вырабаў i дэталей; 

 

 карэктаванне ўсiх раствораў i          Карэкцiроўшчык 

 электралiтаў для ванн;                 ванн                13131 
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 лакiраванне бляхi i труб на            Лакiроўшчык 

 лакiровачнай устаноўцы;                бляхi i труб        13334 

 

 луджэнне дэталей i вырабаў з           Лудзiльшчык 

 папярэднiм iх нагрэвам у гарнах        гарачым спосабам    13417 

 газавымi гарэлкамi i бензiнавымi 

 лямпамi; 

 

 правядзенне работ: з фарбамi, якiя     Маляр               13450 

 ўтрымлiваюць свiнец; з грунтамi i 

 фарбамi на арганiчных растваральнiках; 

 у закрытых абмежаваных памяшканнях 

 (адсекi суднаў, цылiндры); па 

 афарбоўванню, адкрабке суднаў у 

 доках); па ачыстцы паверхняў 

 металiчных карпусоў надбудоў суднаў 

 i падводнай часткi корпуса ад iржы, 

 мясцовай акалiны, абрастання, 

 металiчных i драўляных паверхняў 

 суднаў ад старага лакафарбавага 

 пакрыцця; 

 

 сушка дэталей, афарбаваных:            Мыйшчык-сушыльшчык 

 нiтрафарбамi; фарбамi, якiя            металу              14525 

 ўтрымлiваюць свiнец; фарбамi на 

 арганiчных растваральнiках; 

 святлiвымi фарбамi; 

 

 металiзацыя легкаплаўкiмi i            Металiзатар         14440 

 каляровымi металамi газатэрмiчным i 

 электрадугавым спосабам дэталей i 

 вырабаў; 

 

 наплаўка пластмасы i палiмерна-        Наплаўшчык 

 кампазiцыйных матэрыялаў на            пластмасы           15064 

 дэталi метадам напылення; 

 

 асвiнцаванне лiстоў i стужкi           Асвiнцавальшчык     16265 

 на асвiнцавальных агрэгатах гарачым 

 спосабам (не гальванiчным); 

 

 ацынкоўванне акунаннем;                Ацынкоўшчык гарачым 

 падрыхтоўка флюсу для ацынкоўвання     спосабам            16415 

 i ўвядзення яго ў ванну з 

 расплаўленым цынкам; 

 

 падрыхтоўка флюсу для гарачага         Падрыхтоўшчык 

 луджэння i электралiтаў                электралiту i 

 абястлушчвання, траўлення, луджэння    флюсу               17236 

 i пасiвiравання; 

 

 апрацоўка дэталей, афарбаваных         Згоншчык-змыўшчык 

 нiтрафарбамi; фарбамi, якiя            фарбы i лакаў       18377 

 ўтрымлiваюць свiнец; фарбамi на 

 арганiчных растваральнiках; святлiвымi 

 фарбамi; 

 

 траўленне i нейтралiзацыя дэталей      Травiльшчык         19182 

 i вырабаў з розных матэрыялаў. 

 

     7. Слясарныя i слясарна-зборачныя 

        работы: 

 

 выпрабаванне рухавiкоў унутранага      Выпрабавальнiк 



 34 

 згарання;                              рухавiкоў           12580 

 

 пайка прыпоямi, якiя утрымлiваюць      Паяльшчык           16459 

 свiнец; 

 

 свiдраванне, рассвiдраванне i          Свiдравальшчык- 

 i зенкаванне адтулiн у дэталях         пнеўматык           18365 

 i вырабах пнеўматычнымi машынамi. 

 

     8. Эмалiраванне: 

 

 размол эмалевых матэрыялаў на          Млынар эмалевых 

 драбiльна-памольным абсталяваннi;      матэрыялаў          14438 

 

 абпал вырабаў, пакрытых рознымi        Абпальшчык эмалi    15201 

 эмалямi, у канвеерных, камерных, 

 газавых i муфельных пячах; 

 

 акiсляльны i безакiсляльны адпал       Адпальшчык вырабаў  16352 

 вырабаў з чорных i каляровых 

 металаў у пячах; 

 

 плаўка розных эмалей у плавiльных      Плавiльшчык эмалi   16653 

 пячах; 

 

 падрыхтоўка з пасты i iншых            Падрыхтоўшчык 

 зыходных матэрыялаў эмалi ўручную;     эмалевых парашкоў   17240 

 

 спяканне фрытты, фарбавальнiкаў        Фрыттаўшчык         19491 

 i пiгментаў у муфельных электрапячах; 

 

 нанясенне на вырабы эмалi метадам      Эмалiроўшчык        19942 

 акунання i пульверызатарам. 

 

     9. Паўторная перапрацоўка металаў: 

 

 распрацоўка лома i адходаў чорных      Капёршчык па 

 i каляровых металаў уручную;           распрацоўцы 

                                        металiчнага лому 

                                        i адходаў           13123 

 

 абпал i сушка стружкi, гiльз,          Абпальшчык 

 кабеля, правадоў i iншых чорных i      адходаў металу      15183 

 каляровых металаў у абпальных i 

 сушыльных пячах; 

 

 атрыманне волаву з скрафу ў            Плавiльшчык 

 рэкуперацыйных пячах i рафiнаванне     паўторнага волаву   16619 

 волаву ў катлах, пераплаў i адлiўка 

 алавяных анодаў; 

 

 распрацоўка металалому i адходаў       Распрацоўшчык 

 металу з прымяненнем бензарэзаў,       лому i адходаў 

 распрацовачных станкоў, электрапiлаў,  металу             17616 

 далот i iншых механiзмаў; 

 

 зняцце волаву з адходаў бляхi          Электралiзнiк па 

 электралiтычным спосабам.              зняццю волаву з 

                                        бляхi               19773 

 

     10. Вытворчасць металiчных 

         электродаў: 

 

 выраб брыкетаў з абмазачнай масы       Брыкецiроўшчык      11272 
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 на прэсах з ручным кiраваннем; 

 

 загрузка i выгрузка металiчных         Загрузчык i 

 электродаў з пячэй;                    выгрузчык з пячэй   12097 

 

 сушка i гартаванне электродаў;         Загартоўшчык на 

                                        пячах               17363 

 

 выраб абмазачнай масы;                 Саставiцель 

                                        абмазкi             18721 

 

 сушка кампанентаў абмазачнай масы;     Сушыльшчык 

                                        кампанентаў 

                                        абмазкi i флюсаў    18951 

 

 варка флюсаў у электраплавiльных       Флюсаўшчык          19366 

 пячах. 

 

     11. Вытворчасць i рамонт 

         гадзiннiкаў: 

 

 лакiроўка дэталей гадзiннiкаў          Лакiроўшчык дэталей 

 пульверызатарам з прымяненнем          гадзiннiкаў         13332 

 нiтрафарбаў; 

 

 пакрыццё дэталей гадзiннiкаў           Рысавальшчык 

 святлiвай масай;                       святлiвымi фарбамi  18077 

 

 траўленне, абястлушчванне фальгi.      Травiльшчык фальгi  19199 

 

     12. Вытворчасць металiчных 

         канатаў, сетак, спружын, 

         шчотак i ланцугоў: 

 

 валачэнне на валачыльных станах        Валачыльшчык дроту  11486 

 меднага i алюмiнiевага дроту; 

 

 навiванне асновы на навойны вал        Навойшчык асновы 

 або барабан;                           з дроту             14850 

 

 вязка каротказвенных i доўгазвенных    Ланцугавырабшчык    19537 

 ланцугоў. 

 

     13. Вытворчасць медыцынскага 

         iнструмента i абсталявання: 

 

 расфасоўка ртуцi ў тару.               Дазiроўшчык ртуцi   11878 

 

     14. Вытворчасць абразiваў: 

 

 выраб водаўстойлiвай шлiфавальнай      Апаратчык па вырабу 

 шкуркi i шкуркi для сухога             шлiфавальнай шкуркi 10534 

 шлiфавання на апараце-канвееры; 

 

 бакелiзацыя абразiўных вырабаў         Бакелiзатаршчык     11157 

 у камерных i тунэльных бакелiзатарах; 

 

 вальцоўка масы на вулканiтавай         Вальцоўшчык масы на 

 звязцы на пракатных вальцах;           вулканiтавай звязцы 11333 

 

 вулканiзацыя вырабаў на вулканiтавай   Вулканiзатаршчык 

 звязцы ў вулканiзатарах;               кругоў на 

                                        вулканiтавай звязцы 11498 
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 загатоўка абразiўнай масы на           Загатоўшчык 

 керамiчнай звязцы ў змяшальных         абразiўнай масы     12003 

 машынах; 

 

 загатоўка абразiўнай масы на           Загатоўшчык 

 бакелiтавай, вулканiтавай i            бакелiтавай, 

 спецыяльных звязках, эпаксiдных        вулканiтавай i 

 смолах, у змяшальных машынах;          эпаксiднай масы     12008 

 

 загрузка-выгрузка уручную i пры        Загрузчык-выгрузчык 

 дапамозе механiзмаў абразiўных         абразiўных вырабаў 

 вырабаў у печы;                        перыядычныя 

                                        абпальныя печы      12088 

 

 загрузка шыхты па зонах печы;          Загрузчык пячэй 

                                        супрацiўлення       12121 

 

 загрузка ваганетак у сушыльныя печы;   Загрузчык- 

                                        разгрузчык 

                                        сушыльных пячэй     12123 

 

 раскрой баваўняных сiзалева-           Вырабшчык 

 тканкавых матэрыялаў на закройнай      абразiўных дыскаў 

 машыне;                                i палiравальных 

                                        вырабаў             12284 

 

 кантроль i прыёмка абразiўных          Кантроль абразiўных 

 вырабаў;                               матэрыялаў i 

                                        вырабаў             12922 

 

 абслугоўванне перыядычных i            Качагар-абпальшчык  13150 

 тунэльных пячэй; 

 

 падрыхтоўка падзiны пячэй              Ломшчык поду        13415 

 супрацiўлення; 

 

 абдзiманне сцiснутым паветрам          Абдзiмальшчык 

 абразiўных вырабаў;                    абразiўных вырабаў  15151 

 

 абагачэнне карбiда бору ў              Абагачальнiк 

 шлiфавальных парашках;                 шлiфзерня i 

                                        шлiфпарашкоў        15246 

 

 перамяшчэнне пячэй i трансбордэрных    Перагоншчык пячэй 

 установак;                             i трансбордэрных 

                                        установак           16488 

 

 выплаўка нармальнага, белага           Плавiльшчык         16615 

 i легiраванага электракарунда,         абразiўных 

 монакарунда i карбiду бору на          матэрыялаў 

 дугавых электрычных пячах; 

 

 выкатка i транспарцiроўка пячэй        Падзiншчык          16740 

 на эстакаду пасля плаўкi 

 абразiўных матэрыялаў; 

 

 пастаноўшчык на ваганеткi тунэльных    Пастаноўшчык- 

 пячэй i зняцце з ваганетак             выгрузчык 

 брускоў усiх выглядаў, балванак,       абразiўных вырабаў  16917 

 дробных вырабаў у капсулах; 

 

 падрыхтоўка шлiфпарашкоў карбiду       Падрыхтоўшчык 

 бору i крэмнiю, вокiсу жалеза          абразiўных 

 i хрому;                               парашкоў, паст i 
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                                        масцiк              17154 

 

 гартаванне шлiфзерня, парашкоў         Загартоўшчык зерня 

 i мiкрапарашкоў абразiўных             i шлiфпарашкоў      17361 

 тэрыялаў у электрычных пячах; 

 

 разборка пячэй супрацiўлення           Разборшчык пячэй 

 пасля плаўкi карбiду крэмнiю;          супрацiўлення       17586 

 

 распiлоўка неабпаленых загатовак       Распiлоўшчык 

 на брускi i кругоў па вышыне           неабпаленых кругоў 

 ўсiх зярнiстасцей, цвёрдасцей;         i брускоў           17777 

 

 рассеў шлiфавальнага зерня             Рассявальшчык 

 на розных схемах рассеўнага            шлiфзерня 

 абсталявання;                          i шлiфпарашкоў      17792 

 

 даставанне карбiду крэмнiю i           Рэгенератаршчык 

 карбiду бору з адходаў вытворчасцi;    абразiваў           17836 

 

 сарцiроўка куска электракарунда        Сартавальнiк 

 (карбiду бору);                        абразiўных 

                                        матэрыялаў          18628 

 

 сарцiроўка куска карбiду               Сартавальнiк куска 

 крэмнiю;                               на пячах 

                                        супрацiўлення       18665 

 

 сушка шлiфавальнай шкуркi              Сушыльшчык 

 i вырабаў з яе;                        абразiўных вырабаў  18918 

 

 сушка прамытага i абязводжанага        Сушыльшчык 

 шлiфматэрыяла i кварцавага             шлiфзерня, 

 пяска;                                 шлiфпарашкоў i 

                                        шыхтавых матэрыялаў 18998 

 

 абточка плоскасцей абразiўных          Токар па апрацоўцы 

 кругоў;                                абразiўных вырабаў  19160 

 

 фармаванне абразiўных вырабаў          Фармоўшчык 

 на керамiчнай звязцы;                  абразiўных вырабаў 

                                        на керамiчнай 

                                        звязцы              19375 

 

 фармаванне абразiўных вырабаў          Фармоўшчык 

 на бакелiтавай, вулканiтавай i         абразiўных вырабаў 

 магнэзiяльнай звязках;                 на бакелiтавай, 

                                        вулканiтавай i 

                                        эпаксiднай звязках  19376 

 

 ачыстка абразiўных кругоў i брускоў    Чысцiльшчык 

 ад перасыпнога матэрыялу.              абразiўных вырабаў  19557 

 

     15. Бляхава-бляшаначная i 

         тубная вытворчасць: 

 

 лакiраванне ўнутраных паверхняў        Лакiроўшчык тубаў   13345 

 тубаў лакам; 

 

 хiмiчная апрацоўка нарыхтовак          Апрацоўшчык 

 для тубаў;                             нарыхтовак для 

                                        тубаў               15277 

 

 загрузка каўчука ў бакi i              Падрыхтоўшчык 
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 залiўка яго бензiнам, састаўленне      раствораў i паст, 

 раствораў i апрацоўка iх у             якiя ўшчыльняюць    17231 

 шаравой мельнiцы; 

 

 сарцiроўка лiтаграфiчнай бляхi         Сарцiроўшчык бляхi 

 уручную.                               i вырабаў           18646 

 

                XIII. Электратэхнiчная прамысловасць 

 

     1. Слясарна-зборачныя i агульныя 

        прафесii электратэхнiчнай 

        вытворчасцi: 

 

 варка бiтумна-рэгенератыўных           Варшчык 

 сумесей, эпаксiдных смол               электраiзаляцыйных 

 i электраiзаляцыйных лакаў;            лакаў, смол i 

                                        масцiк              11410 

 

 прамыўка, сушка i ачыстка              Дыстылiроўшчык 

 ртуцi;                                 ртуцi               11840 

 

 электрычныя, механiчныя i              Выпрабавальшчык 

 тэрмiчныя выпрабаваннi электрычных     электрычных машын, 

 машын, з напружаннем больш 600 В;      апаратаў i прыбораў 12612 

 

 кантроль i прыёмка сабраных            Кантралёр зборкi 

 электрычных вырабаў з напружаннем      электрычных машын, 

 больш 600 В;                           апаратаў i прыбораў 13053 

 

 лакiраванне i парафiнаванне            Лакiроўшчык 

 электраiзаляцыйных вырабаў i           электраiзаляцыйных 

 матэрыялаў;                            вырабаў i 

                                        матэрыялаў          13351 

 

 падрыхтоўка многакампанентных          Лакаразводчык       13355 

 раствораў на аснове масляных, 

 глiфталевых i пентафталевых лакаў; 

 

 пайка пакетаў нiзкавольтных i          Паяльшчык пакетаў 

 высокавольтных сiлавых кандэнсатараў;  кандэнсатараў       16458 

 

 насычэнне дэталей, вырабаў i           Насычальшчык 

 матэрыялаў з наступнай сушкай;         электратэхнiчных 

                                        вырабаў             17444 

 

 фармаванне ртутных выпрамнiкаў.        Фармаўшчык 

                                        ртутных выпрамнiкаў 19426 

 

     2. Вытворчасць iзаляцыйных 

        матэрыялаў: 

 

 сушка электраiзаляцыйных матэрыялаў    Апаратчык- 

 у сушыльных апаратах;                  сушыльшчык          10992 

 

 клейка мiканiтаў, мiкастужак           Клейшчык мiканiтаў  12788 

 i шкломiкастужак; 

 

 выраб: iзаляцыйных матэрыялаў          Рабочыя па ўсiх 

 з прымяненнем разбавiцелей             прафесiях 

 бензольнага рада, крэмнiйарганiчных 

 лакаў i кампаўндаў; электраiзаляцыйнай 

 масы з прымяненнем бутанолу, 

 метанолу i пахучых вугляродаў. 
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     3. Электравугальная вытворчасць: 

 

 даводка вугальных шайб па              Даводчык вугальных 

 паралельнасцi таўшчынi шайб;           шайб                11854 

 

 загрузка i выгрузка металакерамiчных,  Загрузчык-выгрузчык 

 металаграфiчных i электравугальных     пячэй абпалу i 

 вырабаў у печы абпалу;                 графiтацыi          12098 

 

 запрасоўка цвёрдага кнота ў            Запрасоўшчык кнотаў 12223 

 абалонку; 

 

 падрыхтоўка мiкрафонных парашкоў       Вырабшчык 

 з антрацыту;                           мiкрафонных 

                                        парашкоў            12360 

 

 выраб заварачных i цэментуючых мас;    Мяшальшчык 

                                        вугальных мас       14461 

 

 абпал i спяканне металакерамiчных,     Абпальшчык 

 металаграфiтавых i электравугальных    электравугальных 

 вырабаў у пячах;                       вырабаў             15199 

 

 абвязванне асобных пачак               Абвязчык 

 электравугальных вырабаў;              электравугальных 

                                        вырабаў             15147 

 

 прасаванне металакерамiчных i          Прасаўшчык 

 металаграфiтавых, вугальных i          электравугальных 

 электрашчотачных вырабаў на прэсах;    вырабаў             17148 

 

 гартаванне вугляродзiстых              Загартоўшчык        17367 

 матэрыялаў у электрычных шахтных 

 пячах; 

 

 размол вугляродзiстых матэрыялаў       Размольшчык- 

 i вугальных мас на млынах;             дазiроўшчык 

                                        вугальных мас       17658 

 

 чыстка металакерамiчных вырабаў        Чысцiльшчык 

 ад аблоя, засыпкi i пылу.              электравугальных 

                                        вырабаў             19591 

 

     4. Кабельная вытворчасць: 

 

 выраб мiкраправадоў у шкляной          Апаратчык па 

 iзаляцыi на высокачастотных            вырабу 

 устаноўках;                            мiкраправадоў 

                                        у шкляной iзаляцыi  10367 

 

 бранiраванне абмотак                   Браняабмотчык 

 аўтаавiятрактарных правадоў;           правадоў            11276 

 

 бранiраванне сiлавога кабелю;          Бранiроўшчык 

                                        кабеляў             11282 

 

 варка кабельнай масы;                  Варшчык кабельнай 

                                        масы                11381 

 

 вулканiзацыя правадоў i кабеляў;       Вулканiзатаршчык 

                                        кабельных вырабаў   11497 

 

 iзаляванне жыл сiлавых кабеляў;        Iзалiроўшчык жыл 

                                        кабелю              12523 
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 iзаляванне дроту пражай, бумагай,      Iзалiроўшчык 

 сiнтэтычнымi валокнамi, шкляной        правадоў            12535 

 iзаляцыяй, прапiтка 

 крэмнiй-арганiчнымi лакамi; 

 

 кантроль кабельных вырабаў з           Кантралёр кабельных 

 прымяненнем напружання звыш 20 КВ;     вырабаў             12961 

 

 лакiраванне правадоў i кабеляў         Лакiроўшчык 

 у лакiровачнай ванне;                  правадоў i кабеляў  13343 

 

 раздзелка канцоў кабеляў i             Манцёр кабельнай 

 правадоў, спайка бандажа з             вытворчасцi         14662 

 прымяненнем свiнцовых прыпояў; 

 

 пракатка дроту на пракатным            Аператар драцянога 

 стане;                                 пракатнага стана    15924 

 

 апрасоўка жыл i правадоў гумай,        Апрасоўшчык кабеляў 

 полiвiнiлхларыдам, полiэтыленам,       i правадоў 

 фторапластам i iншымi матэрыяламi;     пластыкатамi i 

                                        гумай               16243 

 

 апрасоўка кабеляў свiнцом альбо        Апрасоўшчык 

 алюмiнiем;                             кабеляў свiнцом 

                                        альбо алюмiнiем     16245 

 

 насычэнне правадоў i сiлавых           Насычальшчык 

 кабеляў насычальнай масай;             кабеляў i правадоў  17430 

 

 прасяванне сыпучых матэрыялаў;         Прасявальшчык 

                                        сыпучых матэрыялаў  17453 

 

 знiманне свiнцовых абалонак            Здымшчык абалонак 

 з кабельных вырабаў;                   з кабельных вырабаў 19029 

 

 тэрмаапрацоўка правадоў i              Тэрмаапрацоўшчык 

 кабеляў з фторапластавай,              правадоў i кабеляў  19115 

 пластыкавай i iншымi iзаляцыямi; 

 

 сушка кабеляў токам рознай сiлы        Электрасушыльшчык 

 ў вакуум-апаратах;                     кабеляў             19935 

 

 эмалiраванне дроту на                  Эмалiроўшчык дроту  19944 

 эмальагрэгатах. 

 

     5. Нарыхтоўча-iзаляцыйныя i 

        намотачна-абмотачныя работы: 

 

 шклоiзаляванне правадоў i              Iзалiроўшчык        12520 

 кабеляў; 

 

 намотка катушак з прымяненнем          Намотчык катушак 

 шкловалакна i крэмнiйарганiчных        для электрапрыбораў 

 лакаў;                                 i апаратаў          15025 

 

 намотка катушак i загатовак            Намотчык катушак i 

 секцый з прымяненнем шкловалакна       секцый электрамашын 15027 

 i крэмнiйарганiчных лакаў; 

 

 намотка катушак з прымяненнем          Намотчык катушак 

 шкловалакна i крэмнiйарганiчных        трансфарматараў     15029 

 лакаў; 
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 абмотка элементаў электрычных          Абмотчык элементаў 

 машын з прымяненнем шкловалакна i      электрычных машын   15236 

 крэмнiйарганiчных лакаў. 

 

     6. Вытворчасць хiмiчных крынiц 

        току: 

 

 вазгонка i акiсленне металiчнага       Апаратчык па 

 кадмiю;                                акiсленню кадмiю    10633 

 

 заварка паст для элементаў у           Заваршчык пасты     11980 

 розных устаноўках; 

 

 залiўка элементаў i батарэй            Залiўшчык смолак    12182 

 расплаўленымi смолкамi; 

 

 iзаляванне паверхнi дэталей i          Iзалiроўшчык 

 вырабаў рознымi лакамi;                элементнай 

                                        вытворчасцi         12542 

 

 фармiраванне, апрабаванне i            Выпрабавальшчык- 

 трэнiроўка электродаў акумулятараў;    фармiроўшчык        12610 

 

 лiццё борнаў, утулак i мiжэлементных   Лiцейшчык вырабаў 

 злучэнняў;                             з свiнцовых сплаваў 13388 

 

 падрыхтоўка свiнцовага парашку;        Машынiст млына      13874 

 

 перамешванне сухой масы з свiнцовага   Мяшальшчык сухой 

 парашку;                               масы (для свiнцовых 

                                        акумулятараў)       14460 

 

 намазванне свiнцовых акумулятарных     Намазчык 

 пласцiн;                               акумулятарных 

                                        пласцiн             15006 

 

 нанясенне слоем паст на паверхню       Намазчык пасты      15010 

 кабельнай паперы, картона, прамочаных 

 электралiтам; 

 

 намазванне бiяпалярнага слоя;          Намазчык 

                                        электраправоднага 

                                        слоя                15015 

 

 абвязванне, аклейванне агламератаў;    Абвязчык 

                                        агламератаў         15145 

 

 плаўленне i аднаўленне свiнцовых       Плавiльшчык 

 сплаваў;                               свiнцовых сплаваў   16640 

 

 падрыхтоўка пастападобных,             Падрыхтоўка 

 парашкападобных, актыўных i            актыўных мас        17156 

 электраправодных мас; 

 

 падрыхтоўка кампанентных сумесей       Падрыхтоўшчык 

 кiслот, раствораў, электралiтаў;       раствораў i мас     17207 

 

 работы, выконваемыя:                   Рабочыя па ўсiх 

 у млынава-мяшальных i прэсавых         прафесiях 

 аддзяленнях у вытворчасцi 

 марганцова-цынкавых элементаў; у 

 вытворчасцi вокiсна-ртутных i 

 хлорыста-свiнцовых элементаў; у 
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 вытворчасцi элементаў крынiц току з 

 прымяненнем ртуцi i яе злучэнняў; па 

 транспарцiроўцы, упакоўцы i ўборцы ў 

 вытворчасцi свiнцовых акумулятараў; 

 

 рассяканне акумулятарных пласцiн;      Рассякальшчык 

                                        акумулятарных 

                                        пласцiн             17695 

 

 зборка марганцавых элементаў;          Зборшчык 

                                        гальванiчных 

                                        элементаў i 

                                        батарэй             18140 

 

 камплектаванне i зброка                Зборшчык 

 ртутна-цынкавых элементаў i            ртутна-цынкавых, 

 магнiевых батарэй;                     магнiевых i iншых 

                                        крынiц току         18256 

 

 зборка акумулятараў i батарэй;         Зборшчык свiнцовых 

                                        акумулятараў i 

                                        батарэй             18262 

 

 зборка i мантаж акумулятараў,          Зборшчык шчолачных 

 элементаў i батарэй;                   акумулятараў i 

                                        батарэй             18310 

 

 прасаванне гiдрату закiсу нiкелю;      Фiльтрапрасаўшчык   19358 

 

 выцягванне з пластыкату                Шпрыцоўшчык         19693 

 полiхлорвiнiлавай трубкi на 

 шпрыц-прэсе; 

 

 выраб электродаў для акумулятараў i    Электродчык         19762 

 элементаў; 

 

 выраб ламеляў для акумулятараў         Электродчык 

 i элементаў.                           ламельных 

                                        акумулятараў i 

                                        элементаў           19764 

 

           ХIV. Вытворчасць i рамонт лятальных апаратаў, 

                    рухавiкоў i iх абсталявання 

 

 герметызацыя герметыкамi               Герметызатаршчык    11648 

 ўнутраных паверхняў; 

 

 электрычныя, механiчныя i клiматычныя  Выпрабавальнiк 

 выпрабаваннi вузлоў i устройстваў;     агрэгатаў, прыбораў 

                                        i адчувальных 

                                        элементаў           12569 

 

 правядзенне ўсiх вiдаў                 Выпрабавальнiк- 

 выпрабаванняў рэактыўных турбiнавых    механiк рухавiкоў   12595 

 рухавiкоў; 

 

 абслугоўванне восевых i цэнтрабежных   Машынiст 

 кампрэсараў-эксгаўстараў,              вышынна- 

 халадзiльных турбiн i iншага           кампрэсарнай 

 дапаможнага абсталявання;              устаноўкi           13646 

 

 мантаж радыёкабеляў i радыёапаратуры   Мантажнiк радыё- i 

 прыпоямi, якiя змяшчаюць               спецыяльнага 

 свiнец;                                абсталявання 
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                                        лятальных апаратаў  14616 

 

 перадпалётны  агляд i падрыхтоўка      Радыст- 

 радыёсувязнага, радыёнавiгацыйнага     радыёлакатаршчык    17572 

 i радыёлакацыйнага абсталявання да 

 лётных выпрабаванняў i палётаў; 

 

 настройка i рэгулiроўка апаратаў,      Рэгулiроўшчык- 

 блокаў i сiстэм трэнажора;             настройшчык 

                                        трэнажораў          17852 

 

 мантаж, дэмантаж i выпрабаванне        Слесар па 

 розных мадэлей i вырабаў у трубах,     гiдрадынамiчных 

 гiдраканале, на стэндах;               выпрабаваннях       18477 

 

 падрыхтоўка ўстановак i стэндаў да     Слесар- 

 выпрабаванняў аб'ектаў;                выпрабавальнiк      18454 

 

 рамонт дэталей, вузлоў i механiзмаў    Слесар па рамонту 

 авiярухавiкоў;                         авiярухавiкоў       18509 

 

 разборка лятальных апаратаў.           Слесар-зборшчык 

                                        лятальных апаратаў  18567 

 

                  ХV. Суднабудаванне i суднарамонт 

 

 гiбка металаканструкцый уручную;       Гiбшчык суднавы     11652 

 

 

 iзалiроўка суднавых канструкцый        Iзалiроўшчык 

 сiстэм i трубапровадаў: у              суднавы             18089 

 абмежаваных  памяшканнях; 

 з прымяненнем не нiжэй III кл. 

 апаснасцi хiмiчных рэчываў; 

 

 зборка карпусоў суднаў на              Зборшчык карпусоў 

 стапелях (слiпах) i доках;             металiчных судоў    18187 

 

 зборка i наладка суднавых канструкцый  Зборшчык- 

 на плаву i ў час выпрабаванняў;        дабудаўшчык суднавы 18145 

 

 суднарамонтныя работы ў абмежаваных    Слесар- 

 умовах i на плаву;                     суднарамонтнiк      18577 

 

 рамонт карпусоў суднаў на плаву.       Суднакарпуснiк- 

                                        рамонтнiк           18908 

 

           ХVI. Радыётэхнiчная i электронная вытворчасцi 

 

     1. Агульныя прафесii электроннай 

        тэхнiкi: 

 

 графiцiроўка пласцiн;                  Графiцiроўшчык      11760 

 

 падрыхтоўка хiмiчных раствораў         Загатоўшчык 

 i сумесяў з прымяненнем таксiчных      хiмiчных 

 хiмiчных матэрыялаў;                   паўфабрыкатаў       12064 

 

 выпрабаванне вырабаў на                Выпрабавальнiк 

 электраўстаноўках з напружаннем        дэталей i прыбораў  12582 

 больш 42 В; 

 

 металiзацыя  легкаплаўнымi металамi i  Металiзатар         14440 

 каляровымi металамi газатэрмiчным i 



 44 

 электрадугавым спосабамi дэталей i 

 вырабаў; 

 

 абагачэнне мiкрапарашкоў у             Абагачальнiк 

 сернай кiслаце;                        мiкрапарашкоў       15242 

 

 афарбоўка, лакiроўка, грунтоўка,       Афарбоўшчык 

 шпаклеўка дэталей i прыбораў;          прыбораў i 

                                        дэталей             15452 

 

 апрацоўка паверхняў дэталей            Аператар установак 

 з дапамогай пескаструменных            пескаструменнай 

 апаратаў;                              ачысткi             16137 

 

 легiраванне, мiкрафрэзiраванне,        Аператар элiонных 

 мiкразварка, рэзка, стварэнне "Р-п"    працэсаў            16211 

 пераходаў на ўстаноўках; 

 

 вызначэнне з дапамогай рэнтгенаметра   Рэнтгенганiаметрыст 18021 

 вугла зрэзу крысталаў i пласцiн; 

 

 наладка i мантаж рэнтгенаўскiх         Рэнтгенамеханiк     18023 

 установак i абсталявання; 

 

 траўленне, абястлушчванне i            Травiльшчык 

 нейтралiзацыя дэталей.                 прэцызiйнага 

                                        траўлення           19190 

 

     2. Вытворчасць 

        паўправаднiковых прыбораў, 

        iнтэгральных схем, 

        мiкрасхем, мiкрамодуляў i 

        квартавых прыбораў: 

 

 атрыманне асобна чыстых                Апаратчык 

 рэдказямельных i тугаплаўкiх металаў   плазменных 

 на плазменнай устаноўцы;               установак           10371 

 

 вырошчванне монакрышталяў;             Апаратчык па 

 абслугоўванне вакуумных установак;     вырошчванню 

                                        монакрышталяў i 

                                        стужак              10523 

 

 заварка шкляных дэталей  на            Заваршчык 

 заварачнай устаноўцы;                  паўправаднiковых 

                                        прыбораў            11982 

 

 наладка i рэгуляванне радыёэлектронных Наладчык-мантажнiк 

 блокаў на высакавольтных устаноўках i  выпрабавальнага 

 устаноўках звышвысокiх частот;         абсталявання        14928 

 

 напыленне плёнак металаў i             Аператар вакуумных 

 шкла на вакуумных i плазменных         напылiцельных 

 устаноўках;                            працэсаў            15511 

 

 дыфузiя прымесяў (бору, фосфару)       Аператар 

 у крэмнiй хiмiкатэрмiчным метадам;     дыфузiйных працэсаў 15582 

 

 нарошчванне эпiтаксiяльных,            Аператар па 

 дыэлектрычных i металiчных слаёў;      нарошчванню 

                                        эпiтаксiяльных 

                                        слаёў               15858 

 

 зборка i настройка вузлоў              Зборшчык квантавых 
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 квантавых генератараў.                 прыбораў            18178 

 

 

     3. Агульныя прафесii вытворчасцi 

        радыёдэталей: 

 

 калiброўка i спяканне навiтых          Калiброўшчык 

 нарыхтовак магнiтаправадоў;            магнiтаправадоў     12648 

 

 навiўка магнiтаправадоў кальцавых,     Навiўшчык 

 стужкавых з пермалоевых                магнiтаправадоў     14845 

 магнiтамяккiх сплаваў; 

 

 наладка i рэгуляванне спецыяльнага     Наладчык 

 тэхналагiчнага абсталявання;           тэхналагiчнага 

                                        абсталявання        14995 

 

 падрыхтоўка кампазiцый эпаксiднай      Падрыхтоўшчык 

 смалы;                                 раствораў i сумесяў 17209 

 

 рэзка, разрэзка магнiтаправадоў        Рэзчык 

 на прыстасаваннях i станках.           магнiтаправадоў     17906 

 

     4. Вытворчасць рэзiстараў: 

 

 нанясенне суспензii,  якая             Аператар-намазчык   15738 

 праводзiць ток, на гецiнаксовыя 

 палосы, шкланiткi i мiкраплаты. 

 

     5. Вытворчасць кандэнсатараў: 

 

 заварка капронавых карпусоў,           Заваршчык 

 зварка шкляных i керамiчных            iзалятараў          11974 

 нарыхтовак з металiчнай арматурай; 

 

 полiмерызацыя (запяканне)              Полiмерызатаршчык   16795 

 кандэнсатараў у тэрмастатах, 

 спецыяльных устаноўках; 

 

 насычэнне кандэнсатараў у электралiце  Насычальшчык        17424 

 i сушка у сушыльных шафах. 

 

     6. Вытворчасць радыёкерамiкi i 

        ферытаў: 

 

 адлiўка на лiцейных устаноўках         Лiцейшчык 

 дэталей i вырабаў;                     радыёкерамiкi i 

                                        ферытаў             13401 

 

 мантаж i распайванне элементаў         Мантажнiк элементаў 

 памяцi па мантажнай схеме i чарцяжам   памяцi на ферытах   14660 

 

 абпал, гартаванне ферытавых            Абпальшчык 

 керамiчных мас i вырабаў;              радыёкерамiкi, 

                                        п'езакерамiкi i 

                                        ферытаў             15187 

 

 апрацоўка вырабаў з керамiкi.          Станочнiк па 

                                        апрацоўцы керамiкi  18798 

 

     7. Вытворчасць селенавых i 

        купросных выпрамнiкаў: 

 

 плаўка, рэгенерацыя, растварэнне       Апаратчык па 
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 гратовага селена;                      рэгенерацыi селена  10653 

 

 ачыстка i рэгенерацыя адпрацаванай     Апаратчык па 

 серы;                                  рэгенерацыi серы    10655 

 

 асерненне селенавых элементаў;         Апаратчык- 

                                        сернiльшчык         10939 

 

 варка салена, падрыхтоўка              Варшчык селену      11390 

 бромiстага селена з вадкага брому i 

 селену; 

 

 меранне электрычных параметраў         Вымяральнiк 

 селенавых элементаў i выпрамнiкаў;     выпрамнiкаў i 

                                        элементаў           12505 

 

 фармоўка селенавых элементаў           Фармаўшчык 

 i выпрамнiкаў на станках.              селенавых элементаў 19432 

 

     8. Вытворчасць радыёапаратуры i 

        апаратуры правадной сувязi: 

 

 мантаж вузлоў, блокаў, прыбораў з      Мантажнiк 

 распайваннем правадоў i злучэнняў      радыёэлектроннай 

 сплавамi, якiя утрымлiваюць свiнец.    апаратуры i 

                                        прыбораў            14618 

 

     9. Вытворчасць электравакуумных 

        прыбораў 

 

 зварка металiчных дэталей i вузлоў     Заваршчык на 

 са шклом токамi высокай частаты;       высокачастотным 

                                        iндуктары           11976 

 

 залiўка цокаляў шкломасай;             Залiўшчык цокаляў   12187 

 

 мантаж i ўстаноўка знешняй             Мантажнiк- 

 арматуры электравакуумных прыбораў     устаноўшчык знешняй 

 метадамi пайкi;                        арматуры            14646 

 

 наладка i рэгуляванне радыёэлектронных Наладчык-мантажнiк 

 блокаў выпрабавальнага                 выпрабавальнага 

 абсталявання;                          абсталявання        14928 

 

 павелiчэнне аптычнай шчыльнасцi        Аператар па 

 элементаў маскi  для каляровага        абаронным пакрыццям 

 кiнескопу метадам чарнення з           у вытворчасцi масак 

 прымяненнем хiмiчных саставаў;         каляровых 

                                        кiнескопаў          15826 

 

 зборка экранавага вузла i              Зборшчык-мантажнiк 

 абалонкi каляровага кiнескопу.         у вытворчасцi 

                                        каляровых 

                                        кiнескопаў          18196 

 

 
 

     10. Тэхнахiмiчныя работы: 

 

 нанясенне пакрыццяў на дэталi          Аквадыроўшчык       10043 

 i вузлы электравакуумных прыбораў 

 уручную i з прымяненнем плавiкавай 

 кiслаты; 
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 нанясенне iзаляцыйных пакрыццяў на     Алундыроўшчык       10049 

 падагравальнiкi i дрот метадам 

 пульверызацыi, электрафарэзу; 

 

 плаўленне i вазгонка барыю,            Загатоўшчык 

 плаўленне магнiю з алюмiнiю;           газапаглынальнiка   12017 

 

 карбiдыраванне катодаў                 Карбiдыроўшчык      12706 

 электравакуумных прыбораў; 

 

 чарненне дэталей метадам               Карбанiзатар        12708 

 пульверызацыi або электрафарэзу; 

 

 нанясенне люмiнафору метадамi          Люмiнафоршчык- 

 асаджэння, залiва трубак суспензiяй;   экранiроўшчык       13434 

 

 нанясенне iзаляцыйнага слою            Магнезiроўшчык- 

 метадам пульверызацыi;                 вакуумшчык          13440 

 

 мацiраванне вырабаў са шкла;           Мацiроўшчык- 

                                        вакуумшчык          13480 

 

 аксiдзiраванне катодаў;                Аксiдыроўшчык- 

                                        вакуумшчык          15458 

 

 адпал дэталяў i вузлоў у газавых i     Адпальшчык- 

 электрычных пячах.                     вакуумшчык          16350 

 

     11. Вытворчасць пастаянных лiтых 

         магнiтаў i магнiтных сiстэм: 

 

 залiўка з ручных каўшоў вадкага        Залiўшчык 

 магнiтнага сплаву ў формы або          магнiтных сплаваў 

 зложнiцы                               на пячах- 

                                        крышталiзатарах     12174 

 

 вывядзенне на магнiтах ракавiн,        Аператар на 

 сколаў i iншых дэфектаў на бормашыне;  бормашыне па 

                                        папярэдняй апрацоўцы 

                                        лiтых магнiтаў      15732 

 

 зборка магнiтных сiстэм з некалькiх    Зборшчык- 

 разнародных элементаў.                 настройшчык 

                                        магнiтных сiстэм    18205 

 

     12. Ненатуральнае вырошчванне i 

         апрацоўка п'езакварцу: 

 

 прамыўка кускоў кварцу ў чанах i       Зарадчык аўтаклаваў 12225 

 баках; падрыхтоўка шыхты; 

 

 вырошчванне п'езакварцу ў аўтаклавах   Аператар па 

 высокага цiску;                        вырошчванню 

                                        крышталяў 

                                        п'езакварцу         15812 

 

 шлiфаванне пласцiн i крышталяў на      Шлiфавальшчык 

 планшайбе, якая круцiцца.              п'езакварцавых 

                                        пласцiн i 

                                        крышталяў           19664 

 

     13. Апрацоўка вадарастваральных 

         крышталяу i п'езакерамiкi: 
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 вырошчванне вадарастваральных          Апаратчык па 

 крышталяў;                             крышталiзацыi       10536 

 

 палярызацыя п'езакерамiчных вырабаў ў 

 высакавольтнай палярызацыйнай 

 устаноўцы;                             Палярызатар         16833 

 

 серабрэнне п'езаэлементаў.             Серабрыльшчык 

                                        п'езатэхнiчных 

                                        вырабаў             18395 

 

             ХVII. Прамысловасць будаўнiчых матэрыялаў 

 

     1. Агульныя прафесii вытворчасцей 

        будаўнiчых матэрыялаў: 

 

 загрузка матэрыялаў у печы             Загрузчык-выгрузчык 

 пры вырабе будаўнiчай керамiкi,        абпальных пячэй     12093 

 цеплаiзаляцыйных матэрыялаў; 

 

 наладка аўтаматычных i паўаўтаматычных Наладчык 

 лiнiй;                                 абсталявання ў 

                                        вытворчасцi 

                                        азбеставых 

                                        тэхнiчных вырабаў   14936 

 

 наладка, рэгуляванне тэхналагiчных     Наладчык 

 лiнiй вытворчасцi глiнянай цэглы,      абсталявання ў 

 прэсаў вытворчасцi сiлiкатнай цэглы:   вытворчасцi 

                                        сценавых i вяжучых 

                                        матэрыялаў          14948 

 

 наладка, падрыхтоўка, агляд i          Наладчык 

 забеспячэнне бесперабойнай работы      абсталявання ў 

 кран-бэляк, элеватараў, сiлкавальнiкаў вытворчасцi 

 пры вытворчасцi цеплаiзаляцыйных       цеплаiзаляцыйных 

 матэрыялаў i вырабаў;                  матэрыялаў          14950 

 

 наладка i забеспячэнне бесперабойнай   Наладчык 

 работы разгрузачных машын,             абсталявання 

 драбiльна-сарцiровачных, памольных     жалезабетоннай 

 агрэгатаў i абсталявання;              вытворчасцi         14952 

 

 наладка канвеераў, асобных вузлоў i    Наладчык 

 механiзмаў станкоў,                    абсталявання 

 прэсаў, паўаўтаматаў i аўтаматаў;      керамiчнай 

                                        вытворчасцi         14960 

 

 прыгатаванне масы з азбеста.           Размольшчык         17655 

 

 

     2. Вытворчасць цэменту: 

 

 абслугоўванне аспiрацыйных             Аспiратаршчык       11136 

 установак; 

 

 выгрузка клiнкеру з дапамогай          Выгрузчык шахтных 

 выгрузачных механiзмаў з шахтных       пячэй               11546 

 пячэй; 

 

 загрузка сушыльных барабанаў           Загрузчык сушыльных 

 (установак) матэрыялам;                пячэй               12127 
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 дэкарбанiзацыя сыравiннай сумесi ў     Машынiст 

 канвеерных кальцынатарах;              кальцынатараў       13747 

 

 абпал клiнкеру ў пячах, якiя круцяцца; Машынiст 

                                        (абпальшчык) пячэй, 

                                        якiя круцяцца;      13914 

 

 памол сыравiны ў сыравiнных млынах;    Машынiст сыравiнных 

                                        млыноў              14232 

 

 памол вугалю ў вугальных млынах;       Машынiст вугальных 

                                        млыноў              14286 

 

 памол клiнкеру ў цэментных             Машынiст цэментных 

 млынах;                                млыноў;             14395 

 

 пагрузка цэменту ў аўтацэментавозы;    Насыпальшчык 

                                        цэменту             1511З 

 

 упакоўка цэменту ў мяшкi               Упакоўшчык цэменту  19300 

 на упаковачных машынах; 

 

 футраванне пячных агрэгатаў,           Футраўшчык-муляр    19494 

 каласнiковых халадзiльнiкаў, дымаходаў 

 i топак. 

 

     3. Вытворчасць азбестацэментных 

        вырабаў: 

 

 валнiраванне сырых азбестацэментных    Валнiроўшчык 

 лiстоў уручную з дапамогай валкоў;     азбестацэментных 

                                        лiстоў              11480 

 

 цвярдзенне азбестацэментных труб у     Гiдратэрмiст        11666 

 басейнах; 

 

 фармiраванне на лiстафармовачнай       Машынiст 

 машыне азбестацэментных вырабаў;       лiстафармовачнай 

                                        машыны              13826 

 

 фармаванне азбестацэментных труб;      Машынiст трубнай 

                                        машыны              14271 

 

 валнiраванне сырых азбестацэментных    Аператар 

 лiстоў на механiчных хваляроўшчыках;   валнiровачна- 

                                        стапiруючага 

                                        агрэгата            15527 

 

 разборка стосаў сфармiраванай          Разборшчык 

 прадукцыi;                             азбестацэментных 

                                        вырабаў             17581 

 

 абрэзка на абрэзных станках            Рэзчык 

 азбестацэментных лiстоў, панелей i     азбестацэментных i 

 азбестасiлiтавых вырабаў;              азбестасiлiтавых 

                                        вырабаў             17878 

 

 ачыстка вады.                          Рэкуператаршчык     17990 

 

     4. Вытворчасць жалезабетонных i 

        бетонных вырабаў i канструкцый: 

 

 укладка бетону;                        Машынiст 

                                        бетонаўкладчыка      13565 
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 кiраванне работай усiх механiзмаў      Машынiст 

 фармовачнага агрэгата;                 фармовачнага 

                                        агрэгата             14326 

 

 кiраванне работай спецыяльных          Машынiст навiвачных 

 намоткавых машын i ўстановак;          i намоткавых машын   13899 

 

 выраб прадукцыi з ячэiстага            Машынiст самаходнай 

 бетону;                                газарастворамяшалкi  14171 

 

 выпрабаванне жалезабетонных            Машынiст устаноўкi 

 вырабаў i канструкцый на трываласць,   па выпрабаванню 

 цвёрдасць i трэшчынастойкасць;         жалезабетонных 

                                        вырабаў i 

                                        каструкцый           14297 

 

 падрыхтоўка бетонных сумесяў           Матарыст 

 i будаўнiчых раствораў у               бетоназмяшальных 

 бетоназмяшальных устаноўках            установак            14712 

 цыклiчнага дзеяння; 

 

 дыстанцыйнае кiраванне тэхналагiчным   Аператар пульта 

 абсталяваннем канвеерных i             кiравання 

 паточна-агрэгатных лiнiй;              абсталяваннем 

                                        жалезабетоннай 

                                        вытворчасцi          15956 

 

 рэзка пенабетонных панэлей             Рэзчык бетонных i 

 на блокi на струнарэзальнай устаноўцы; жалезабетонных 

                                        вырабаў              17880 

 

 фармаванне жалезабетонных вырабаў.     Фармаўшчык 

                                        жалезабетонных 

                                        вырабаў i 

                                        канструкцый          19399 

 

     5. Вытворчасць сценавых i вяжучых 

        матэрыялаў: 

 

 варка гiпсу ў гiпсаварачных            Варшчык гiпсу        11375 

 катлах; 

 

 выгрузка вапны, вапняковай             Выгрузчык вапны 

 мукi з пячэй;                          з пячэй              11538 

 

 знiманне з верхнiх i нiжных            Выстаўшчык           11578 

 радоў у камеры печы абпаленых вырабаў: 

 цэглы, керамiчных блокаў, чарапiцы, 

 дрэнажных труб; 

 

 гашэнне вапны i вапнава-пясчанай       Гасiльшчык вапны     11640 

 масы ў сiласах; 

 

 драбленне i размол каменных i iншых    Драбiльшчык          11908 

 матэрыялаў; 

 

 загрузка i выгрузка вырабаў            Загрузчык-выгрузчык 

 з тунэльных, камерных, подавых,        сушыл                12102 

 вакуумных i iншых сушыл; 

 

 памол вапны у млынах;                  Млынар вапны         14435 

 

 абпал матэрыялаў i вырабаў             Абпальшчык усiх 
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 ў кальцавых, падлогавых, камерных      прафесiй 

 i тунельных пячах i пячах, якiя 

 круцяцца; 

 

 пракатка гiпсабетонных панэлей;        Аператар стана па 

                                        пракатцы 

                                        гiпсабетонных 

                                        панэлей             16041 

 

 рамонт пячэй i сушыл пры вытворчасцi   Пячнiк              16600 

 цэглы; 

 

 падрыхтоўка раствораў i мас;           Падрыхтоўшчык 

                                        раствораў i мас     17207 

 

 размеркаванне сiлiкатнай масы          Размеркавальнiк 

 па прэсах;                             сiлiкатнай масы     17789 

 

 садка цэглы ў кальцавыя                Садчык              18105 

 печы; 

 

 сушка цэглы-сырцу, керамiчных          Сушыльшчык вырабаў  18942 

 блокаў, чарапiцы, дрэнажных труб i 

 iншых вырабаў у штучных сушылах. 

 

     6. Апрацоўка каменя i вытворчасць 

        каменялiцейных вырабаў: 

 

 плаўка каменя ў плавiльных пячах;      Каменявар           12686 

 

 вытворчасць дэталяў i вырабаў з        Каменячос           12690 

 каменя; 

 

 апрацоўка вырабаў з каменнага лiцця;   Тунэльшчык          19169 

 

 вытворчасць форм для адлiўкi вырабаў з Фармоўшчык 

 каменя;                                каменялiцейнай 

                                        вытворчасцi         19406 

 

 фрэзераванне i прафiляванне на         Фрэзероўшчык 

 станках вырабаў з каменя;              каменя              19483 

 

 шлiфаванне i палiраванне на            Шлiфавальшчык- 

 станках вырабаў з каменя.              палiроўшчык вырабаў 

                                        з каменя            19660 

 

 

     7. Вытворчасць мяккай страхi 

        i гiдраiзаляцыйных матэрыялаў: 

 

 выраб бiтумiнозных матэрыялаў;         Апаратчык на 

                                        насычальных 

                                        агрэгатах           10375 

 

 нагрэў i абязводжванне бiтуму;         Апаратчык 

                                        абязводжвання 

                                        бiтуму              10398 

 

 сiлкаванне ацяпляльных устройстваў     Аператар трубчатай 

 трубчатай печы;                        печы                16093 

 

 выраб пакрыўнай масы.                  Аператар 

                                        турбазмяшальнiка    16097 
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     8. Вытворчасць цеплаiзаляцыйных 

        матэрыялаў: 

 

 падрыхтоўка сувязных i клеiльных       Бiтумшчык           11200 

 саставаў на аснове бiтуму; 

 

 плаўленне сыравiны ў вагранках;        Ваграншчык          11309 

 

 размол сыравiны i матэрыялаў           Драбiльшчык 

 у млынах.                              цеплаiзаляцыйнай 

                                        сыравiны            11908 

 

 

     9. Вытворчасць асфальтавай масцiкi 

        i плiткi: 

 

 дазiраванне драблёнага каменя, якi     Дазiроўшчык 

 паступае у печ;                        драбленага каменя i 

                                        бiтуму              11865 

 

 абслугоўванне механiзмаў для           Матарыст устаноўкi 

 перапампавання бiтуму;                 па перапампаванню 

                                        бiтуму              14750 

 

 фармоўка асфальтавых плiтак.           Фармоўшчык 

                                        асфальтавых плiтак  19382 

 

               ХVIII. Вытворчасць керамiчных вырабаў 

 

     1. Агульныя прафесii вытворчасцi 

        керамiчных вырабаў: 

 

 Нанясенне на паверхню вырабаў          Аэрографшчык        11147 

 фарбавых, ценявых i сыходных 

 пакрыццяў, якiя утрымлiваюць свiнцовую 

 глазуру; 

 

 адлiўка гiпсавых форм;                 Лiцейшчык 

                                        гiпсавых форм       13386 

 

 абпал глiнiстых i камянiстых           Абпальшчык 

 матэрыялаў;                            матэрыялаў          15177 

 

 апраўка i апрацоўка вырабаў;           Апраўшчык- 

                                        чысцiльшчык         16239 

 

 падрыхтоўка ангоба, глазуры i фарбаў;  Падрыхтоўшчык 

                                        ангоба i гразуры    17158 

 

 падрыхтоўка шамотавых i iншых          Падрыхтоўшчык мас   17184 

 мас у змяшальнiках i вакуум-прэсах; 

 

 прасяванне парашкоў на прасяўных       Прасявальшчык 

 агрэгатах;                             парашкоў на 

                                        механiчных сiтах    17465 

 

 стаўка i выбарка вырабаў на ваганеткi; Ставiльшчык- 

                                        выбаршчык 

                                        фармавых, 

                                        фаянсавых i 

                                        керамiчных вырабаў 

                                        на ваганетках       18764 
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 сушка шлiкеру ў вежавых  сушылках i    Сушыльшчык 

 сушыльных  барабанах;                  фарфоравых, 

                                        фаянсавых, 

                                        керамiчных вырабаў 

                                        i сыравiны          18994 

 

 знiманне i укладка на ваганеткi,       Знiмальшчык- 

 стэнды, стэлажы вырабаў; будаўнiчай    укладчык 

 керамiкi                               фарфоравых, 

                                        фаянсавых i 

                                        керамiчных вырабаў  19060 

 

 абязводжванне шлiкеру;                 Фiльтрапрасоўшчык   19358 

 

 выраб на фармовачных станках, прэсах,  Фармоўшчык капселей 19407 

 капселях; 

 

 варка фрытты.                          Фрытаўшчык          19491 

 

     2. Вытворчасць вырабаў 

        будаўнiчай керамiкi: 

 

 глазiраванне дэталей i хiмiчнай        Глазiроўшчык 

 апаратуры ўручную;                     вырабаў будаўнiчай 

                                        керамiкi            11682 

 

 лiццё керамiчных умывальнiкаў,         Лiцейшчык 

 унiтазаў, змыўных бачкоў, пiсуараў;    санiтарна- 

                                        будаўнiчых вырабаў 

                                        на стэндзе          13404 

 

 абпал вырабаў будаўнiчай керамiкi      Абпальшчык вырабаў 

 ў пячах;                               будаўнiчай керамiкi 15169 

 

 зборка хiмапаратуры i хiмабсталявання  Зборшчык 

 шляхам склейвання дэталяў,             хiмапаратуры i 

 частак.                                хiмабсталявання     18290 

 

     3. Вытворчасць электракерамiчных 

        вырабаў: 

 

 выбiўка з форм iзалятараў;             Выбiўшчык вырабаў з 

                                        гiпсавых форм       11507 

 

 абпал вырабаў у электрапячах;          Абпальшчык 

                                        электракерамiчных 

                                        вырабаў             15197 

 

 абточванне вырабаў на станках          Апраўшчык 

 сухiм спосабам;                        электракерамiчных 

                                        вырабаў             16241 

 

 фармаванне вырабаў у гiпсавых,         Фармоўшчык 

 металiчных формах.                     электракермiчных 

                                        вырабаў             19452 

 

          XIX. Вытворчасць фарфоравых i фаянсавых вырабаў 

 

 абпал фарфоравых,  фаянсавых           Абпальшчык 

 i маёлiкавых вырабаў у пячах;          фарфоравых i 

                                        фаянсавых вырабаў   15195 

 

 выраб адбiткаў рысункаў на             Раклiст             17706 

 вальцовым прэсе; 
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 траўленне кiслатой, пастай i           Травiльшчык 

 ёдным растворам размаляваных           фарфоравых i 

 вырабаў;                               фаянсавых вырабаў   19198 

 

 трамбоўка плiт з карбарундавай         Трамбоўшчык 

 шыхты.                                 вогнепрыпасаў з 

                                        карбарунда          19211 

 

               XX. Вытворчасць шкла i вырабаў са шкла 

 

     1. Агульныя прафесii па 

        вытворчасцi шкла i вырабаў 

        са шкла: 

 

 адмыўка загартоўвацеля;                Апаратчык прамыўкi  10893 

 

 варка раствора вадкага шкла            Варшчык вадкага 

 ў аўтаклаве, катле;                    шкла                11379 

 

 выдзiманне слоiка для вырабаў;         Выдзiмальшчык 

                                        шклавырабаў         11548 

 

 драбленне i размол сыравiнных          Драбiльшчык- 

 матэрыялаў;                            размольшчык         11918 

 

 загартоўка лiстоў шкла;                Загартоўшчык 

                                        шкла                12145 

 

 дастаўка, засыпка шыхты i бою шкла     Засыпшчык шыхты     12240 

 ў ванныя печы ўручную; 

 

 абслугоўванне i рамонт шкловарных      Муляр (пячнiк) 

 пячэй;                                 дзяжурны ў пячэй    12682 

 

 выраб дэталей з кварцавага шкла;       Кварцавыдзiмальшчык 12732 

 

 

 плаўка кварцавага шкла;                Кварцаплавiльшчык   12734 

 

 выраб лiставога шкла i труб;           Машынiст машын 

                                        выцягвання шкла     13836 

 

 малiраванне нарыхтовак, шкла           Малiроўшчык шкла    14539 

 панарамнага, тэхнiчнага, конусных 

 трубак i вырабаў; 

 

 набор з пячы або з гаршка на трубку    Наборшчык шкламасы  14820 

 або "жалезку" шкламасы; 

 

 наладка i прафiлактычны агляд          Наладчык  шкляных 

 адрэзных механiзмаў, паўаўтаматаў для  аўтаматаў i 

 адрэзкi i аплаўкi шкла;                паўаўтаматаў        14991 

 

 насцiланне лiстоў шкла на сталы;       Насцiльшчык шкла    15096 

 

 абпал керамiчных i шкляных             Абпальшчык у 

 дэталяў у пячах;                       вытворчасцi шкла    15159 

 

 выраб з шкламасы полых шклавырабаў     Аператар 

 на паўаўтаматах;                       выдзiманага 

                                        паўаўтамата         15537 

 

 апрацоўка гарачых вырабаў;             Апрацоўшчык 
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                                        выдзiмальных 

                                        вырабаў             16348 

 

 адпал вырабаў ў пячах;                 Адпальшчык 

                                        шклавырабаў         16358 

 

 адломка ўручную лiста шкла             Адломшчык шкла ад 

 на машынах вертыкальнага выцягвання;   машын               16387 

 

 давыдзiманне слоiка да патрэбных       Павяртальшчык       16680 

 памераў; 

 

 апраўка краю вырабаў пасля фармавання  Правiльшчык пры 

 i абпальвання iх на машынах;           шклафармуючай i 

                                        абпальваючай 

                                        машыне              16936 

 

 прасаванне са шкламасы вырабаў         Прасаўшчык гарачага 

 на прэсе;                              шкла                16991 

 

 рэзка патоўшчанага i люстравага        Рэзчык шклавырабаў  17958 

 шкла, лiтога i гарачага шкла; 

 

 свiдраванне i зянкоўка навылётных      Свiдравальшчык 

 i глухiх дзiрак у шклавырабах;         шклавырабаў         18366 

 

 серабрэнне шкла i шклавырабаў;         Серабрыльшчык       18393 

 

 прасяванне, падвозка i падноска        Саставiцель шыхты   18740 

 матэрыялаў, якiя уваходзяць у састаў 

 шыхты; 

 

 варка шкламасы ў гаршках i пячах;      Шклавар             18852 

 

 выраб дэталей i вырабаў                Шкловыдзiмальшчык   18856 

 шкловыдзiмальным спосабам; 

 

 сушка сыравiны i матэрыялаў у          Сушыльшчык сыравiны 

 сушыльных устаноўках;                  i матэрыялаў        18986 

 

 знiманне гарачых шклатрубак i дроту    Знiмальшчык гарачых 

 з цягнульных машын;                    вырабаў             19017 

 

 траўленне плавiкавай кiслатой вырабаў; Травiльшчык шкла 

                                        плавiкавай кiслатой 19196 

 

 нанясенне на шклавырабы                Фацэтчык            19338 

 фацэту; 

 

 рэгуляванне тэмпературнага рэжыму,     Фiдэршчык           19346 

 вагi капляў шкламасы, якiя падаюцца 

 фiдэрам у шклафармуючыя машыны; 

 

 фармаванне вырабаў шкла на фармовачных Фармаўшчык дэталей 

 станках;                               са шкла             19394 

 

 падрыхтоўка формы для выдзiмання       Форматрымальнiк     19454 

 вырабу; 

 

 ачыстка паверхнi шкломасы ў шкловарных Хальмаўшчык         19503 

 пячах ад забруджвання; 

 

 шлiфаванне i палiраванне плоскасцi     Шлiфаўшчык 

 буйнагабарытных шкловырабаў.           шкловырабаў         19669 
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     2. Вытворчасць будаўнiчага, 

     тэхнiчнага, сталовага, 

     гаспадарча-бытавога, тарнага i 

     медыцынскага шкла: 

 

 прыпайка адросткаў тэрмасных           Вакуумшчык 

 колбаў харчавых ручной гарэлкай;       тэрмасных колб      11315 

 

 закладка склеяных пакетаў              Вакуумшчык 

 (блокаў) шкла ў гумавыя мяшкi i        трыплекса i блокаў  11316 

 тэрмастат; 

 

 выбiранне ўручную надрукаванай         Выбаршчык           11513 

 прадукцыi; 

 

 грануляванне шкламасы на               Гранулiроўшчык      11754 

 флюсы; 

 

 загрузка ваганетак у печ               Загрузчык пячэй     12119 

 спякання; 

 

 запайка горла тэрмаснай колбы;         Запайшчык колбаў i 

                                        сасудаў             12198 

 

 пакрыццё люстраў эмалямi;              Фарбаўшчык люстраў  13176 

 

 варка фарбаў;                          Фарбавар            13186 

 

 адлiў гарачага шкла;                   Лiцейшчык шкла      13406 

 

 пракат шкла;                           Машынiст пракатнай 

                                        машыны              14061 

 

 нанясенне на фарматкi цэлулоiда        Намазчык  цэлулоiда 1501З 

 склейваючага раствору; 

 

 абмазка заслонаў;                      Абмазчык заслонаў   15226 

 

 атоп, знiманне аплаўляных              Атопшчык на 

 вырабаў з машыны;                      карусельнай машыне  16392 

 

 падрэзка стужкi ў машын вертыкальнага  Адрэзчык стужкi 

 выцягвання шкла;                       шкла                16397 

 

 прасеў сыравiнных матэрыялаў;          Прасеўшчык          17461 

 

 зварка шкляных блокаў, шкляных         Зваршчык шкляных 

 труб;                                  вырабаў             18348 

 

 выцягванне  шклатрубак.                Тягнульшчык па 

                                        вырабу шкляных труб 

                                        i дроту             19249 

 

     3. Вытворчасць электравакуумнага 

        шкла: 

 

 пакрыццё лакам унутранай павярхоўнасцi Лакiроўшчык форм    13348 

 металiчных форм; 

 

     4. Вытворчасць прыбораў са шкла: 

 

 адпампоўванне паветра вакуумнымi       Вакуумшчык          11313 

 помпамi; 
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 адлiў вырабаў са шкла;                 Адлiўшчык           16377 

 

 падрыхтоўка шкляных раствораў          Падрыхтоўшчык 

 i мас.                                 раствораў i мас     17207 

 

     5. Вытворчасць шклавалакна, 

        базальтавага валакна, 

        шклавалакнiстых матэрыялаў i 

        вырабаў з iх: 

 

 выкананне асноўных тэхналагiчных       Рабочыя  ўсiх 

 аперацый пры вытворчасцi шклавалакна,  прафесiй 

 шклавалакнiстых матэрыялаў i 

 вырабаў з iх. 

 

     6. Вытворчасць палiмерных 

        будаўнiчых матэрыялаў i 

        вырабаў: 

 

 выкананне асноўных тэхналагiчных       Рабочыя ўсiх 

 аперацый пры вытворчасцi палiмерных    прафесiй 

 будаўнiчых матэрыялаў i вырабаў. 

 

      XXI. Будаўнiчыя, мантажныя i рамонтна-будаўнiчыя работы 

 

 падрыхтоўка i мантаж арматуры i        Арматуршчык         11121 

 армаканструкцый на будаўнiчай 

 пляцоўцы; 

 

 уладкаванне i рамонт дарожных          Асфальтабетоншчык   11140 

 пакрыццяў з асфальтабетону; 

 

 падрыхтоўка эмульсiй, масцiк i         Асфальтабетоншчык- 

 асфальтавых сумесяў для дарожных       варыльшчык          11141 

 пакрыццяў; 

 

 падрыхтоўка бетоннай сумесi i          Бетоншчык           11196 

 ўкладка яе ў канструкцыi; 

 

 кiраванне гiдраманiторам пры           Гiдраманiторшчык    11663 

 распрацоўцы, змываннi, разлiве 

 грунтоў i горных парод; 

 

 плiнтоўка камянёў i колка шашкi        Дарожны рабочы      11889 

 пры будаўнiцтве, рамонт аўтамабiльных 

 дарог, штучных збудаванняў на iх i 

 тратуараў; 

 

 распрацоўка ўручную грунтаў            Землякоп            12266 

 у катлаванах i траншэях без 

 умацоўвання; 

 

 гашэнне вапны;                         Вапнагасiльшчык     12282 

 

 антыкаразiйная плёначная iзаляцыя з    Iзалiроўшчык 

 прымяненнем полiхлорвiнiлавых,         плёначнiк           12533 

 бакелiтавых i iншых шкодных асноў; 

 

 выкананне работ: па кладцы модульнай   Муляр               12680 

 цэглы; пры тэмпературы навакольнага 

 паветра нiжэй 25° па Цэльсiю, 

 патрабуючых прымянення засцерагальнага 

 пояса; 
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 аблiцоўка паверхняў прыродным          Каменячос           12690 

 камнем i штучнымi плiтамi; 

 

 абслугоўванне шлюзавых апаратаў,       Кесоншчык-апаратчык 12736 

 выконванне работ у кесонах; 

 

 выкананне кiслотатрывалых работ з      Кiслотатрывальшчык- 

 прымяненнем вiнiпласта,                вiнiпластчык        12751 

 полiхлорвiнiлу, полiэтылену i iншых 

 канструкцыйных пластмас; 

 

 гумiраванне паверхняў;                 Кiслотатрывальшчык- 

                                        гумiроўшчык         12753 

 

 апусканне паляў, мантаж i дэмантаж     Капроўшчык          13121 

 капроў; 

 

 устройства i рамонт рулонных           Страхар па рулонным 

 стрэх i стрэх з штучных матэрыялаў;    стрэхам i па 

                                        стрэхам са штучных 

                                        матэрыялаў          13201 

 

 афарбоўванне з прымяненнем нiтрафарбы, Маляр               13450 

 нiтраэмалей i асфальтавых лакаў; 

 

 мантаж стальных i зборных бетонных i   Мантажнiк па 

 жалезабетонных канструкцый;            мантажу стальных i 

                                        жалезабетонных 

                                        канструкцый         14612 

 

 абсталяванне ўводаў i пракладка        Мантажнiк сувязi - 

 кабельных лiнiй сувязi;                кабельшчык          14626 

 

 мантаж антэна-мачтавых збудаванняў з   Мантажнiк сувязi - 

 прымяненнем свiнцовых прыпояў,         антэншчык           14624 

 гарачага бiтуму, антысепцiраваных 

 матэрыялаў i выкананне работ на 

 вышынi; 

 

 мантаж лiнейных збудаванняў сувязi i   Мантажнiк сувязi - 

 радыётрансляцыйных сетак з прымяненнем лiнейшчык           14627 

 свiнцовых прыпояў, гарачага бiтуму, 

 антысепцiраваных матэрыялаў i 

 выканенне работ на вышынi; 

 

 мантаж лiнейных збудаванняў            Мантажнiк сувязi - 

 кабельных лiнiй сувязi з прымяненнем   спайшчык            14629 

 свiнцовых прыпояў, гарачага бiтуму, 

 антысепцiраваных матэрыялаў; 

 выкананне спаек кабеляў у 

 полiэтыленавых i полiхлорвiнiлавых 

 абалонках i выкананнем работ на 

 вышынi; 

 

 мантаж, дэмантаж i рамонт канструкцый  Манцёр пуцi         14668 

 верхняй будовы пуцi i наземных лiнiй 

 метрапалiтэна; 

 

 устройства i рамонт мураваных маставых Мастаўшчык          14703 

 (брукаў); 

 

 устройства налiўной бясшвовай          Аблiцоўшчык 

 падлогi, падлогi з лiнолеуму, рэлiну   сiнтэтычнымi 
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 i аблiцоўка сiнтэтычнымi матэрыяламi   матэрыяламi         15224 

 i палiмернымi плiткамi; 

 

 насцiл i апрацоўка паркетных           Паркетчык           16445 

 падлог з прымяненнем гарачых масцiк, 

 сiнтэтычных клеяў i смол; 

 

 свiнцовапаяльныя работы;               Паяльшчык па свiнцу 

                                        (свiнцовапаяльшчык) 16462 

 

 ачыстка паверхняў пескаструменным      Пескаструменшчык    16540 

 апаратам; 

 

 нарыхтоўка крапежнага лесу;            Цясляр              16671 

 

 падводна-тэхнiчныя,                    Рачны рабочы на 

 берага-умацавальныя i выпрамляльныя    падводна-тэхнiчных, 

 работы;                                габiонных i 

                                        фашынных работах, 

                                        выкананых 

                                        з паверхнi          18074 

 

 эксплуатацыя i абслугоўванне           Рачны рабочы па 

 несамаходных плывучых землясосных      эксплуатацыi i 

 снарадаў, плывучых грунтапомпавых      абслугоўванню 

 установак i iншых плывучых сродкаў;    несамаходных 

                                        плывучых снарадаў i 

                                        iншых плывучых 

                                        сродкаў             18075 

 

 мантаж будаўнiчых канструкцый i        Такелажнiк па 

 тэхналагiчнага абсталявання;           мантажу             19083 

 

 узвядзенне i рамонт маналiтных         Трубаукладчык 

 жалезабетонных труб;                   прамысловых 

                                        жалезабетонных 

                                        труб                19233 

 

 кладка i рамонт прамысловых цагельных  Трубаукладчык 

 труб;                                  прамысловых 

                                        цагельных труб      19234 

 

 аблiцоўка будаўнiчых канструкцый;      Футэроўшчык 

                                        (кiслота- 

                                        трывальшчык)        19496 

 

 насяканне бетонных паверхняў уручную   Тынкоўшчык          19727 

 або з пнеўмаiнструментам, нанясенне 

 раствору i зацiрка механiзаваным 

 спосабам, таркрэцiраванне 

 ў зачыненых ёмiстасцях; 

 

 збудаванне паветраных лiнiй            Электраманцёр- 

 электраперадач кантактных сетак i      лiнейшчык па 

 адкрытых размеркавальных устройстваў   мантажу паветраных 

                                        лiнiй               19829 

 

       ХХII. Лесанарыхтоўчыя работы, лесасплаў i падсочка лесу 

 

     1. Лесанарыхтоўчыя работы: 

 

 валка дрэваў; утрыманне пiлы,          Вальшчык дрэваў     11359 

 пiльных ланцугоў i валачнага 

 гiдраўлiчнага клiна ў спраўным стане; 
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 вывазка з лесу канём на павозках,      Возчык лесу         11478 

 санях, цялежках драўнiны, жывiцы i 

 г.д. па лесавозных дарогах; 

 

 кiраванне агрэгатнымi лябёдкамi        Лябёдчык на 

 розных тыпаў з прывадамi;              тралёўцы лесу       13365 

 

 кiраванне лябёдкай пры штабеляваннi,   Лябёдчык на 

 выгрузцы драўнiны з вады,              штабеляваннi i 

 скочваннi драўнiны ў ваду i            пагрузцы лесу       13366 

 пагрузачна-разгрузачных работах; 

 

 ахова лясоў i даверанай яму маёмасцi   Ляснiк              13376 

 ў замацаваным абходзе; 

 

 вырубка кустоў i расчыстка снегу       Лесаруб             13378 

 вакол дрэваў перад валкай; 

 

 мантаж сартавальных шляхоў i           Мантажнiк 

 ўстройства пагрузачных i апрацоўчых    тралёвачнага i 

 пляцовак;                              пагрузачнага 

                                        абсталявання        14643 

 

 навалка дошак, брусоў, лапак i iншых   Навальшчык- 

 лесаматэрыялаў на цялежку              звальшчык 

 або тнанспарцёр;                       лесаматэрыялаў      14831 

 

 ацярэблiванне сукоў i вяршын;          Абрубшчык сукоў     15385 

 вырубка пашкоджанага пры валцы лесу, 

 маладняку i падлеску; 

 

 акорванне круглага лесу на             Акоршчык            15442 

 кароткiя i доўгiя часткi ў бункерных, 

 барабанных караабдзiрачных устаноўках 

 i дыскавых станках; 

 

 падцягванне пачак дрэў, падача         Аператар сукарэзнай 

 да сукарэзнай устаноўкi;               устаноўкi           16059 

 

 расточка, разводка, фугоўка,           Пiлапраў            16602 

 праўка, абрэзка, насечка i фармоўка 

 зубоў ручных пiл, тапароў, лапат; 

 

 разметка i падоўжная распiлоўка        Пiльшчык            16606 

 бярвёнаў уручную на брусы i дошкi, 

 тачэнне i праўка пiлы; 

 

 папярочная распiлоўка, распрацоўка     Распiлоўшчык        17755 

 пры самастойнай разметцы на 

 круглапiльных станках доўгiх частак 

 на кароткiя па зададзеных памерах; 

 

 распiлоўка сыравiны на шпалы на        Станочнiк 

 шпаларэзных станках i устаноўках       шпаларэзнага 

 усiх сiстэм;                           станка              1881О 

 

 кiраванне трактарамi i цягачамi        Трактарыст на 

 розных сiстэм на вывазцы               тралёўцы i вывазцы 

 драўнiны;                              лесу                19203 

 

 тралёўка (падвозка) драўнiны;          Тралёўшчык          19224 

 

 падача каната i чокераў да хлыстоў,    Чокероўшчык         19593 
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 дрэваў, пнёў i смалякоў, надзяванне 

 чокераў на дрэвы, хлысты, пнi i 

 смалякi, прычэпка iх да канату 

 лябёдкi або трактара; 

 

 фармiраванне i раскачванне             Штабялёўшчык 

 штабеля драўнiны;                      драўнiны            19695 

 

 тэрмiчнае разлажэнне смалякоў,         Апаратчык 

 бяросты, тэхналагiчнай сыравiны;       лесахiмiчнай 

                                        устаноўкi           10346 

 

 падрумяньванне кар з прымяненнем       Уздымшчык           11427 

 мотаструга. Нанясенне падновак пры 

 падсочцы хiмiчным уздзеяннем; 

 

 кiраванне мотакустарэзам; збор         Рабочыя па ўсiх 

 насенняў з дрэваў з пад'ёмам на        прафесiях 

 вышыню; перапрацоўка насення ў 

 шышкасушылках; тушэнне лясных пажараў; 

 выраб i затарванне вiтамiннай мукi з 

 драўнiннай зеленi; 

 

 кiраванне i абслугоўванне абсталявання 

 па вытворчасцi тэхналагiчнай шчэпкi; 

 выраб стымулятараў для падсочкi лесу. 

 

                 ХXIII. Дрэваапрацоўчая вытворчасць 

 

     1. Агульныя прафесii 

        дрэваапрацоўчых вытворчасцей: 

 

 драбненне i перапрацоўка               Млынар 

 апiлак, казеiну, альбумiну ў муку      дрэваапрацоўчай 

 на млынах;                             вытворчасцi         14433 

 

 лакiраванне, шлiфаванне i палiраванне  Аператар на 

 лакавай плёнкi;                        аўтаматычных i 

                                        паўаўтаматычных 

                                        лiнiях у 

                                        дрэваапрацоўцы      15726 

 

 работы, звязаныя з прымяненнем         Рабочыя па ўсiх 

 шкодных рэчываў не нiжэй III класа     прафесiях 

 небяспекi, сiнтэтычных смол (клеяў), 

 якiя клеяць; 

 

 прапарка-праварка драўнiны             Прапаршчык- 

 i кары ў ваннах, камерах i катлах,     праваршчык драўнiны 17420 

 у аўтаклавах; 

 

 падноска, укладка ўручную              Укладчык 

 пiламатэрыялаў, абаполу, драўнянай     пiламатэрыялаў, 

 мукi; растаноўка фанеры.               дэталей з драўнiны  19281 

 

     2. Лесапiлаванне i дрэваапрацоўка: 

 

 распiлоўка бярвенняў, брусоў           Рамшчык             1771О 

 i загатовак з лесаматэрыялаў; 

 

 абслугоўванне i кiраванне              Сепаратаршчык       18386 

 мукамольнай устаноўкай, апаратамi, 

 якiя выбiваюць i прасейваюць; 
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 падоўжны i папярочны раскрой           Станочнiк- 

 пiламатэрыялаў на станках.             распiлоўшчык        18800 

 

     3. Вытворчасць драўняных плiт: 

 

 загартоўка, увiльгатненне i            Тэрмаапрацоўшчык 

 ахаладжэнне драўнянавалакнiстых        драўнянавалакнiстых 

 плiт.                                  плiт                1911З 

 

     4. Вытворчасць фанеры: 

 

 выраб бакелiтавай плёнкi на            Апаратчык 

 спецыяльным гарызантальным             вытворчасцi 

 насычальна-сушыльным агрэгаце;         бакелiтавай плёнкi  10751 

 

 гарачае склейванне фанеры ў            Вентылявы 

 гiдраўлiчных прэсах;                   гiдраўлiчнага прэса 11418 

 

 лушчэнне шпона для вытворчасцi         Лушчыльшчык шпона   13430 

 фанеры; 

 

 сушка шпона i фанеры ў сушылках, якiя  Сушыльшчык шпона i 

 абаграваюцца топачнымi газамi;         фанеры              18999 

 

     5. Вытворчасць запалак: 

 

 выраб запалак на запалачным аўтамаце;  Мачальшчык          13442 

 

 выраб запальных i фосфарных мас.       Падрыхтоўшчык 

                                        запальных мас       17221 

 

    ХХIV. Вытворчасць цэлюлозы, паперы, кардону i вырабаў з iх 

       Лесахiмiчныя  вытворчасцi. Вытворчасць i перапрацоўка 

                        сульфiтных шчолакаў 

 

     1. Вытворчасць цэлюлозы, паперы, 

        кардону i вырабаў з iх: 

 

 рэктыфiкацыя шкiпiнару                 Апаратчык 

 на рэктыфiкацыйнай устаноўцы;          шкiпiнарнай 

                                        устаноўкi           10953 

 

 атрыманне таллавага масла на           Апаратчык таллавай 

 устаноўках, рэгуляванне рэжыму варкi;  устаноўкi           11007 

 

 вальцоўка фiбравых трубак;             Вальцоўшчык 

                                        фiбравых трубак     11355 

 

 варка ануч, адходаў перапрацоўкi льну, Варшчык па усiх 

 хiмiчнай драўнянай масы, бавоўны,      прафесiях 

 цэлюлозы; 

 

 варка шчолакаў i брагi на ўстаноўках;  Выпаршчык шчолакаў  11564 

 

 вытворчасць драўнянай масы;            Дэфiбрэршчык        11835 

 

 прамыўка цэлюлозы i паўцэлюлозы на     Дыфузоршчык 

 прамыўнай апаратуры;                   цэлюлозы            11843 

 

 прапарка (насычэнне) балансу;          Дрэвапар            11902 

 

 нарыхтоўка клапанаў для баваўняных     Нарыхтоўшчык 

 мяшкоў;                                клапанаў            12030 
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 падача балансаў да дэфiбрэраў          Загрузчык балансаў 

 механiзаванымi i аўтаматызаванымi      ў дэфiбрэры         12082 

 сродкамi; 

 

 загрузка калчадану i серы ў печы;      Загрузчык 

                                        калчаданных, серных 

                                        пячэй i турм        12116 

 

 загрузка сульфату ў печ, элеватар;     Загрузчык сульфатаў 12125 

 

 размотка i раскрой палатна паперы на   Закройшчык-разак    12160 

 дэталi; 

 

 каландраванне паперы на                Каландроўшчык 

 каландрах;                             цэлюлозна-папяровай 

                                        вытворчасцi         12636 

 

 падрыхтоўка башэннай кiслаты;          Кiслотчык           12755 

 

 выраб тэхнiчных папер, шпалераў        Клейшчык паперы, 

 i ратаплёнкi;                          кардону i вырабаў 

                                        з iх                12784 

 

 сушка i склейванне фiбры ў прэсах;     Клейшчык фiбры i 

                                        лiтых папяровых 

                                        вырабаў             12797 

 

 падрыхтоўка суспензiй i фарбаў;        Фарбасаставiцель    13188 

 

 пакрыццё лакам фiбравых вырабаў        Лакiроўшчык 

 уручную i на станку;                   фiбравых вырабаў    13346 

 

 выраб ненатуральнага аксамiту          Машынiст агрэгата 

 i велюру;                              ненатуральнага 

                                        аксамiту            13542 

 

 бiтумiраванне паперы;                  Машынiст 

                                        бiтумiровачнай 

                                        машыны              13567 

 

 адлiў папяровага палатна на машыне,    Машынiст 

 на якой робяць паперу;                 папераробчай 

                                        (кардонаробчай) 

                                        машыны (сетачнiк)   13585 

 

 фарбаванне паперы на машынах;          Машынiст 

                                        паперафарбавальнай 

                                        машыны 

                                        (фарбавальшчык)     13587 

 

 выраб тэхнiчных папер i шпалераў;      Машынiст 

                                        гафрыравальнай 

                                        машыны              13675 

 

 выраб падоўжна-моцных даўгавалакнiстых Машынiст машыны 

 папер;                                 доўгавалакнiстых 

                                        папер               13849 

 

 пакрыццё паперы палiэтыленавай         Машынiст машыны 

 плёнкай;                               для пакрыцця паперы 

                                        палiэтыленавай 

                                        плёнкай             13858 

 

 друкаванне шпалераў з рысункам;        Машынiст 
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                                        шпалерадрукарскай 

                                        машыны              13919 

 

 адлiў масавых вiдаў кардону;           Машынiст папачнай 

                                        машыны              13963 

 

 пергаментацыя паперы;                  Машынiст 

                                        пергаментнай 

                                        машыны              13975 

 

 адлiў i сушка цэлюлозы i iншых         Машынiст прэспату 

 паўфабрыкатаў на прэспатах;            (сетачнiк)          14055 

 

 сячэнне саломы, пянькi i ануч          Машынiст машыны для 

 на машынах;                            сячэння             14155 

 

 гашэнне i каўстызацыя зялёнага         Мiксаўшчык          14465 

 шчолаку; 

 

 мыццё фiбры;                           Мыйшчык фiбры       14530 

 

 дэкаратыўная апрацоўка шпалераў;       Набойшчык рысункаў 

                                        на шпалеры          14784 

 

 намотка рулонаў на накаце на           Накатчык 

 шпалераробчых машынах;                 шпалераробчай 

                                        машыны              14868 

 

 намотка паперы з палiэтыленавым        Накатчык машыны для 

 пакрыццём на накаце;                   пакрыцця паперы 

                                        палiэтыленавай 

                                        плёнкай             14874 

 

 намотка пергаменту; запраўка           Накатчык 

 пергаменту на накат;                   пергаментнай машыны 14877 

 

 намотка цэлюлозы на накат;             Накатчык прэспата   14881 

 

 выраб электратэхнiчнай паперы          Намотчык матэрыялаў 

 i слюдзiнiту;                          i паўфабрыкатаў     15031 

 

 выраб электратэхнiчнай паперы i        Абпальшчык слюды    15191 

 слюдзiнiту; 

 

 рамонт, бетанаванне, абмуроўка i       Абмуроўшчык 

 футроўка павярхоўнасцей рэзервуараў    кiслотных 

 кiслотатрывалымi або тэрмаўстойлiвымi  рэзервуараў         15238 

 плiткамi; 

 

 афарбоўка лiстоў кардону i             Афарбоўшчык кардону 

 фiбры, зачыстка i ўкладка iх;          i фiбры             15448 

 

 рафiнаванне, ачыстка i згушчэнне масы  Аператар 

 на ачышчальнай апаратуры;              ачышчальнага 

                                        абсталявання        15782 

 

 абрэзка кантаў тоўстай фiбры,          Апiлоўшчык 

 распiлоўка яе на загатоўкi;            фiбры               16221 

 

 адбелка паўмасы з бавоўнавых           Адбельшчык          16279 

 матэрыялаў i цэлюлозы; 

 

 апрацоўка (зачыстка, шпаклёўка,        Апрацоўшчык лiтых 

 афарбоўка) лiтых папяровых вырабаў;    папяровых вырабаў   16326 
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 друкаванне мiлiметроўкi;               Друкар мiлiметроўкi 16556 

 

 абязводжванне паперы i кардону на      Прэсаўшчык 

 прэсавай частцы папераробчай           папераробчай 

 машыны;                                (карданаробчай) 

                                        машыны              16979 

 

 рамонт, прафiлактыка i абслугоўванне   Рабочыя па ўсiх 

 тэхналагiчнага абсталявання ў          прафесiях 

 вытворчасцях; сульфiтнай i сульфатнай 

 цэлюлозы, хiмiчнай драўнiнай масы, 

 бялiльных раствораў, пергаменту, 

 фiбры, баваўняных мяшкоў (участак 

 склейкi i выпрабавання мяшкоў), лiтых 

 папяровых вырабаў, электратэхнiчнай 

 паперы i слюдзiнiту; тэхнiчнай паперы, 

 шпалераў i ратаплёнкi, сульфiтнага 

 спiрту; 

 

 насычванне i сушка святлаадчувальных,  Насычальшчык паперы 

 дыазатыпных i капiравальных папер;     i папяровых вырабаў 17426 

 

 прыём хiмiкатаў, цыстэрн               Рабочы па падачы 

 са звадкаванымi газамi: хлорам,        хiмiкатаў           17540 

 амiякам, сярнiстым газам; 

 

 вытворчасць хлору i двухвокiсу         Рабочыя па усiх 

 хлору;                                 прафесiях 

 

 загрузка i разгрузка дыфузараў.        Разгрузчык 

 Пераборка фiбры ў працэсе              дыфузараў           17606 

 вышчалочвання; 

 

 падрыхтоўка масы для вытворчасцi       Размольшчык         17655 

 паперы; 

 

 рэгенерацыя сярнiстай кiслаты;         Рэгенератаршчык 

                                        сярнiстай кiслаты   17841 

 

 падоўжная i папярочная рэзка           Рэзчык паперы, 

 паперы i кардону на станках;           кардону i цэлюлозы  17883 

 

 спальванне чорнага шчолаку             Содаўшчык           18623 

 у содарэгенерацыйных агрэгатах i 

 содавых пячах; 

 

 сартаванне ратаплёнкi;                 Сарцiроўшчык 

                                        папяровай 

                                        вытворчасцi         18634 

 

 падрыхтоўванне пасты. Падрыхтоўка      Саставiцель пасты   18723 

 хiмiкатаў да загрузкi; 

 

 сушка, фiбры, кардону, лiтых           Сушыльшчык паперы, 

 папяровых вырабаў у сушыльных камерах  кардону, фiбры i 

 пры вытворчасцi фiбры i лiтых          вырабаў з iх        18922 

 папяровых вырабаў; 

 

 сушка паперы на папераробчых машынах;  Сушыльшчык 

                                        папераробчай 

                                        (кардонаробчай) 

                                        машыны              18924 
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 сушка пергаменту i спецыяльнай         Сушыльшчык 

 пергаментнай паперы на машынах;        пергаментнай 

                                        машыны              18966 

 

 сушка цэлюлознага палатна i iных       Сушыльшчык прэспата 18975 

 паўфабрыкатаў на прэспатах; 

 

 знiманне з машыны, агрэгата, нарэзаных Знiмальшчык 

 лiстоў цэлюлозы, паперы, кардону;      цэлюлозы, паперы, 

                                        кардону i вырабаў 

                                        з iх                19062 

 

 маркiроўка фiбры сырцу; выраб          Укладчык-упакоўшчык 19293 

 тэхнiчнай паперы, шпалераў i 

 ротаплёнкi; 

 

 запраўка фiбры-сырцу на вузел          Фiброўшчык          19345 

 выспявання, ў ванны з растворам 

 хлорыстага цынку, ў камеру папярэдняй 

 сушкi; 

 

 падрыхтоўка бялiльнага раствору;       Хлоршчык            19511 

 

 падрыхтоўшчык тытанавых бялiл,         Падрыхтоўшчык 

 падрыхтоўка масы ў бачку з растворам   эмульсii            17242 

 фотажэлацiну. 

 

     2. Лесахiмiчныя вытворчасцi: 

 

 выраб: генератарнага газу з драўнiны;  Рабочыя па ўсiх 

 драўнянага вугалю i жыжкi;             прафесiях 

 воцатна-кальцыевага парашку; воцатнай, 

 прапiонавай, маслянай i мурашынай 

 кiслот; воцатна-кiслага i 

 мурашына-кiслага натрыю; 

 драўняна-спiртавых прадуктаў; 

 складаных эфiраў, воцатнай 

 кiслаты-этылацэтату i бутылацэтату, 

 фармалiну; карбюрызатара; 

 драўняна-вугальных брыкетаў; 

 драўняна-смаляных антыакiсляльнiкаў, 

 антыполiмерызатараў i флатацыйных 

 масел; экстракцыйнай канiфолi, 

 сасновага флатацыйнага масла, 

 абiяцiнавай смалы i прэпаната СНВ; 

 аксiтэрыенавай смалы, лакаў i мэблевых 

 аддзелачных матэрыялаў; эфiраў i 

 мадыфiкаванай канiфолi; камфары; 

 смалаперапрацоўкi; энергахiмiчнай 

 перапрацоўкi драўнiны. 

 

     3. Вытворчасць i перапрацоўка 

        сульфiтных шчолакаў: 

 

 вытворчасць: ванiлiну; дражджэй        Рабочыя па ўсiх 

 (кармавых); лiцейных змацавальнiкаў,   прафесiях 

 вуглекiслаты, спiрту. 

 

                   ХХV. Тэкстыльная прамысловасць 

 

     1. Агульныя прафесii вытворчасцi 

        тэкстылю: 

 

 тэрмаапрацоўка тканiн, палатна         Апаратчык 
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 ў апаратах, у якiх яны спеюць;         тэрмаапрацоўкi 

                                        тканiн              11027 

 

 прышыванне махроў да дываноў           Махрамшчык          11182 

 пры ручной падачы дываноў; 

 

 выраб i варка апрэтаў у варачных       Варшчык апрэту      11366 

 ёмiстасцях; 

 

 выграбанне кастрыцы, пылу              Выграбальшчык 

 i iншых адходаў з-пад машын;           кастры              11526 

 

 выграбанне пачасся з скрыняў           Выграбальшчык 

 машын;                                 пачасся             11588 

 

 дэкацiроўка тканiн палатна на          Дэкацiроўшчык       11809 

 дэкацiровачных машынах; 

 

 загатоўка хiмiчных, фарбавальных       Загатоўшчык 

 i хлорных раствораў;                   хiмiчных раствораў 

                                        i фарбаў            12068 

 

 залiўка ўручную расплаўленага          Залiўшчык 

 металу ў формы;                        iгольнаплацiнавых 

                                        вырабаў             12166 

 

 вiльготна-цеплавая апрацоўка           Каландроўшчык       12630 

 тканiн; 

 

 рыхленне i трапанне бавоўны на         Аператар 

 разрыхляльнiках;                       разрыхляльна- 

                                        трапальнай машыны   15980 

 

 выраб стужкi, часальнай ваты, асновы   Аператар часальнага 

 лямцавых вырабаў на часальным          абсталявання        16170 

 абсталяваннi; 

 

 адцiсканне сыравiны, пражы, тканiны    Адцiскальшчык       16362 

 на цэнтрыфугах, машынах; 

 

 адбельванне, адварванне бавоўны,       Адбельшчык          16279 

 пражы, роўнiцы, тканiн на агрэгатах 

 адбельвання, у апаратах, чанах, 

 варачных катлах; 

 

 адварванне, пражы, палатна,            Адваршчык           16294 

 панчошна-шкарпэтачных вырабаў у 

 варачных апаратах, катлах, чанах, у 

 машынах; 

 

 парафанаванне тканiн на спецыяльным    Парафiнiроўшчык     16427 

 апараце або машыне; 

 

 прамыўка сыравiны на прамыўных         Прамывальшчык 

 машынах i цэнтрыфугах;                 сыравiны            17397 

 

 прасаванне гатовай прадукцыi           Прасаўшчык гатовай 

 i адходаў у кiпы на прэсах;            прадукцыi i адходаў 16997 

 

 прасаванне рысункаў з матрыцы на       Прасаўшчык          17052 

 рэльефны малет на прэсе; 

 

 распрацоўка крутых канцоў вязак,       Распрацоўшчык 

 абрэзкаў, грубых шкурак у валакно,     адходаў             17676 
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 лямцавых i iншых адходаў на ваўчках, 

 канцэрвальных, шчыпальных i iншых 

 машынах; 

 

 друкаванне каляровых рысункаў          Раклiст             17706 

 на тканiне, трыкатажным i нетканым 

 палотнах на друкарскiх машынах; 

 

 распраўка пражы на машыне, тканiны,    Распраўшчык         17781 

 палатна ўручную; 

 

 змешванне розных вiдаў натуральнага    Змешвальшчык 

 або хiмiчнага валакна на машынах або   валакна             18609 

 ўручную; 

 

 змена шпуляў на гардзiнна-цюлевых i    Ставiльшчык         18762 

 карункавых машынах; 

 

 сушка бавоўны апасля фарбавання        Сушыльшчык          18916 

 валакна, пражы, тканiн; 

 

 укладанне тканiн у сушылку;            Сушыльшчык 

 сушка тканiн на сушыльных чахлавых     (запраўшчык)        18945 

 або кiрзамыйных пячатных машынах; 

 

 траўленне i капiраванне рысункаў на    Травiльшчык валоў   19184 

 валах; 

 

 чыстка вентыляцыйных установак,        Чысцiльшчык 

 цыклонаў, фiльтраў пыляных камер;      вентыляцыйных 

                                        установак           19558 

 

 чыстка машын, станкоў i прыбораў да iх Чысцiльшчык 

 ад пылу, пуху, кастрыцы, гразi, масла; абсталявання        19573 

 

 чыстка ўручную або вакуумадсмакам i    Чысцiльшчык         19586 

 тачэнне кардавай гарнiтуры часальнага 

 апарату; 

 

 выраб шыхты i эмульсiруючага           Шлiхтавар           19680 

 прэпарату; 

 

 укладка палатна пражы ў катлы ўручную; Укладчык вырабаў    19280 

 

 шлiфоўка пад замшу палатна.            Шлiфоўшчык палатна  19663 

 

     2. Iльняная вытворчасць: 

 

 апрацоўка валакна на ручных            Апрацоўшчык валакна 16302 

 грэбнях; 

 

 прасаванне пачэсся, чэсанага iльну,    Прасаўшчык валакна  16983 

 валакна. 

 

     3. Шарсцяная вытворчасць: 

 

 заварка тканiны на заварных агрэгатах, Заваршчык           11973 

 апаратах; 

 

 карбанiзацыя шэрсцi, тканiны або       Карбанiзатаршчык    1271О 

 лоскуту ў карбанiзацыйных устаноўках; 

 

 мыццё шэрсцi ў мыйна-экстракцыйных     Мыйшчык шэрсцi      14536 

 агрэгатах; 
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 сарцiроўка нямытай шэрсцi на           Сартавальнiк 

 сартавальным стале;                    нямытай шэрсцi      18669 

 

 валенне суконных, цяжкiх камвольных    Сукнавал            18912 

 тканiн на сукнавальных машынах; 

 

 абагачэнне пяску, падрыхтоўка          Флататаршчык        19363 

 шчолачных рэагентаў; 

 

 эмульсаванне стужкi на раскладачных i  Эмлульсiроўшчык     19950 

 часальных   машынах. 

 

 

     4. Пенька-джутавая вытворчасць: 

 

 прасаванне часанага валакна i пачасся  Прасаўшчык валакна  16985 

 ў кiпы на пакавальным прэсе; 

 

 асмольванне пакулля на смалiльных      Асмольшчык          18612 

 апаратах. 

 

     5. Вытворчасць нетканых 

        матэрыялаў: 

 

 абслугоўванне клеявога агрэгата;       Машынiст клеявога 

                                        апарата             13757 

 

 праклейванне растворам нетканых        Праклейвальшчык     17381 

 палотнаў; 

 

 стрыжка ворсу машынкамi;               Стрыгальшчык ворсу  18887 

 

 усадка валакнiстай асновы ў            Тэрмаўсадчык        19134 

 тэрмаўсадачнай камеры. 

 

     6. Валюшна-лямцавая вытворчасць: 

 

 апрэцiраванне кож на агрэгаце:         Апрэтуршчык         11119 

 

 валенне лямцу;                         Валюшнiк            11361 

 

 стварэнне велюру;                      Велюршчык           11416 

 

 кiславанне валенага абутку;            Кiславальшчык       12749 

 

 мыццё шэрсцi на абсталяваннi;          Мыйшчык шэрсцi      14534 

 

 пратраўлiванне валасянога покрыва      Пратраўшчык шкурак  17483 

 (пуху) шкурак; 

 

 злямцоўванне галаўных убораў, валенага Злямцоўвальшчык     18373 

 абутку; 

 

 сарцiроўка трусiных шкурак на          Сарцiроўшчык шкурак 18700 

 футравыя i пуховыя; 

 

 чыстка тканiн, палатна, галаўных       Чысцiльшчык 

 убораў, валенага абутку.               тканiны, вырабаў    19585 

 

     7. Вытворчасць тэкстыльнай 

        галантарэi: 

 

 вышыванне рысункаў на тканiнах i цюлi  Машынiст 
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 на машынах "Пантограф";                вышывальнай машыны 

                                        "Пантограф"         13648 

 

 набiванне наканечнiкаў на чаравiчны    Набiвальшчык 

 шнур на аўтамаце з прымяненнем         наканечнiкаў на 

 ацэтону.                               шнур                14769 

 

     8. Першапачатковая   апрацоўка 

        лёну i iншых лубяных культур: 

 

 выраб трасты спосабамi мачэння i       Апаратчык 

 прапарвання ў мачыльных баках,         падрыхтоўкi трасты  10726 

 камерах, аўтаклавах; 

 

 кантроль габарыту i правiльнасцi       Кантралёр кiпаў     12976 

 упакоўкi кiпаў; 

 

 апрацоўка валакна на апрацовачных      Апрацоўшчык валакна 

 машынах, агрэгатах;                    (iльняная 

                                        вытворчасць)        16302 

 

 прасаванне валакнiстых адходаў,        Прасаўшчык сыравiны 

 кастрыцы i прасмаленай iльняной        i валакна           17115 

 стужкi ў кiпы i цюкi; 

 

 падрыхтоўка трасты ў камерах, баках    Падрыхтоўшчык 

 i вадаёмах;                            трасты              17229 

 

 асмолка пакулля на смалiльных          Асмольшчык пакулля  18612 

 апаратах; 

 

 укладка лубяной сыравiны ў скiрды,     Укладчык сыравiны   19291 

 стагi, штабелi. 

 

                     ХХVI. Лёгкая прамысловасць 

 

     1. Агульныя прафесii вытворчасцей 

        лёгкам прамысловасцi: 

 

 абястлушчванне скураной сыравiны,      Апаратчык 

 шкур, паўфабрыкатаў, скураной тканiны  абястлушчвання      10402 

 i валасянога пакрыцця мехавых шкур у 

 барабанах, баркасах; 

 

 вырублiванне на прэсах дэталей з       Вырубшчык дэталей   11572 

 акравак, ненатуральнай скуры, фанеры, 

 фiбры, лубу, кардону, паперы, 

 цэлулоiду, гумавых сумесяў i iншых 

 заменнiкаў; 

 

 склейванне матэрыялаў дэталей клеямi   Клейшчык            12782 

 на арганiчных растваральнiках; 

 

 абразанне завусенiц i няроўнасцей,     Абрэзчык матэрыялаў 15375 

 лiшкаў матэрыялаў, краёў двухслаёвых 

 дэталей пасля склейвання нажом 

 уручную; 

 

 адцiсканне залiшняй вiльгасцi з        Адцiскальшчык       16362 

 аўчыны, футравых шкур, з мытай 

 завадской шэрсцi i iншых матэрыялаў у 

 цэнтрыфузе; 

 

 расцягванне скур i аўчын на рамах      Расцяжчык скур i 
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 уручную;                               аўчын на рамах      17802 

 

 падрыхтоўка клеяў, фарбаў, лакаў       Саставiцель 

 апрэтур, эмульсiй, воскаў;             апрэтур, эмульсiй i 

                                        лакаў               18711 

 

 састаўленне хiмiчных раствораў;        Саставiцель 

                                        раствораў           18738 

 

 струганне скураной тканiны, футравых   Стругаль футравай 

 шкур, чапракоў, акраўкаў,              сыравiны i 

 гатовых скур;                          паўфабрыкатаў       18889 

 
 

 сушка шчацiння, валасся, iх адыходаў,  Сушыльшчык 

 кручанкi, мытай шэрсцi, гатовага       сыравiны, 

 абутку i iншых вырабаў ў камерных      паўфабрыкатаў 

 сушылках;                              i вырабаў           18988 

 

 шарахоўка вырабаў на наждачных кругах. Шарахоўшчык         19611 

 

     2. Гарбарная i гарбарнасыравiнная 

        вытворчасць: 

 

 дубленне, нiкеляванне i храмiраванне   Апаратчык дублення  10236 

 шкур; 

 

 заленне шкур у апаратах;               Апаратчык залення   10255 

 

 абеззаленне, мякчэнне, прамыўка        Апаратчык 

 залёных шкур у баркасах,               абеззалення, 

 барабанах;                             мякчэння            10407 

 

 падрыхтоўка дубiльных экстрактаў з     Апаратчык 

 сiнтэтычных i раслiнных дубiльных      падрыхтоўкi 

 матэрыялаў;                            дубiльных 

                                        экстрактаў          10671 

 

 пакрыццё скур апрэтурай                Апрэтуршчык         11119 

 пульверызацыйным спосабам з 

 прымяненнем нiтрафарбаў, арганiчных 

 растваральнiкаў i палiмераў; 

 

 высцiланне сыравiны, шкур;             Высцiлальшчык 

                                        гарбарна-футравай 

                                        сыравiны i шкур     11579 

 

 тлушчаванне i напаўненне скур у        Тлушчавальшчык      11955 

 апаратах i на машынах; 

 

 загартоўка чапракоў;                   Гартавальнiк 

                                        чапрака i тэхнiчнай 

                                        скуры               12675 

 

 кансерваванне i перакансерваванне      Кансервiроўшчык 

 гарбарна-футравой сыравiны;            гарбарна-футравой 

                                        сыравiны            12914 

 

 лакiраванне скур на лакiровачнай       Лакiроўшчык скур    13336 

 машыне; 

 

 падрыхтоўка лакаў;                     Лакавар             13353 
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 мяздрэнне, разбiўка шкур на            Мяздрыльшчык        14424 

 мяздрыльных машынах; 

 

 прамыўка мяздры i валосся ў барках,    Мыйшчык мяздры i 

 чанах;                                 валосся             14516 

 

 абрадка-абрэзка гарбарнага,            Абрадчык сыравiны   15389 

 футравага i аўчынна-шубнай сыравiны; 

 

 адцiсканне залiшняй вiльгацi з аўчыны, Адцiскальшчык       16362 

 футравых шкур, з мытай шэрсцi ў 

 цэнтрыфузе; 

 

 пракатка скур на прахадных катках;     Пракатчык скур      17371 

 

 разводка скур на машынах;              Разводчык скур      17600 

 

 сартаванне гарбарна-футравай           Сартавальнiк 

 сыравiны;                              гарбарна-футравай 

                                        сыравiны            18658 

 

 чыстка добрай паверхнi шкур            Чысцiльшчык 

 на машыне.                             аблiчча шкур        19567 

 

     3. Вытворчасць скуранога абутку: 

 

 зацяжка юхтовага абутку;               Зацяжчык абутку     12253 

 

 зняцце абутку з аддзелачных калодак    Здыышчык абутку з 

 уручную;                               калодак             19031 

 

 фрэзераванне геленкаў, кранца          Фрэзероўшчык 

 абцасаў, набоек, вусцiлак;             абутку              19485 

 

 адмочванне, абвадненне i прамыўка      Апаратчык водна- 

 гарбарнай сыравiны ў апаратах;         хiмiчнай апрацоўкi  10118 

 

 дублiраванне кардонных вусцiлак з      Дублiроўшчык 

 байкавымi, дэталей футравага крою      дэталей i 

 або пласцiн з баваўнянай тканiнай;     матэрыялаў          11934 

 

 фарбаванне футры i шубнай аўчыны;      Фарбавальшчык футры 

                                        i шубнай аўчыны     13184 

 

 расчэсванне валасянога покрыва         Расчэсвальшчык 

 футравай i шубнай аўчыны;              футравых шкур       17818 

 

 чыстка i абястлушчванне валасянога     Чысцiльшчык 

 покрыва i скураной тканiны  футравых   футравых шкурак 

 шкур бензiнам.                         бензiнам            19570 

 

     4. Вытворчасць галантарэйных 

        вырабаў са скуры: 

 

 пашыў вырабаў цвёрдай канструкцыi      Пашыўшчык гарбарна- 

 на вуглапрашыўной машыне.              галантарэйных 

                                        вырабаў             16927 

 

     5. Рымарска-седлавая вытворчасць: 

 

 пасадка сырамятных рамянёў,            Пасадчык рамянёў    16915 

 рэгуляванне пасадачных ролiкаў. 

 

     6. Вытворчасць тэхнiчных вырабаў 
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        са скуры: 

 

 раўнамернае расцягванне скураных       Расцяжчык скураных 

 палос у даўжыню на рамах;              палос               17800 

 

 знiманне сукальных рукавоў з           Здымшчык 

 бруска.                                сукальных  рукавоў  19048 

 

     7. Шчацiна-шчотачная вытворчасць: 

 

 варка шчацiння i валосся ў катлах i    Варшчык шчацiння i 

 апаратах;                              валосся             11407 

 

 мыццё шчацiння i валосся ў гарачай     Мыйшчык шчацiння i 

 вадзе мыйнымi растворамi.              валосся             14537 

 

     8. Дубiльна-экстрактавая 

        вытворчасць: 

 

 выкананне асноўных тэхналагiчных       Апаратчыкi ўсiх 

 аперацый у дубiльна-экстрактавай       спецыяльнасцей 

 вытворчасцi; 

 

 загрузка хiмiчнай сыравiны ў апараты.  Загрузчык хiмiчнай 

                                        сыравiны ў апараты  12136 

 

     9. Швейная вытворчасць: 

 

 склейванне матэрыялаў з прымяненнем    Клейшчык            12782 

 таксiчных рэчываў; 

 

 раскройванне матэрыялаў на лентачных   Раскройшчык         17738 

 машынах з адкрытым рэжучым 

 устройствам. 

 

     10. Вытворчасць ненатуральнай 

         скуры: 

 

 дыспергiраванне пiгментаў на           Апаратчык 

 фарбацёрачных i iншых машынах;         дыспергiравання 

                                        пiгменту            10221 

 

 кантроль i рэгуляванне працэсу         Апаратчык 

 кандэнсацыi;                           кандэнсацыi         10321 

 

 прамыўка хiмiчных рэчываў i вырабаў    Апаратчык прамыўкi  10893 

 вадой, бензiнам; прамыўка 

 тэкставiнiту, замшы i ненатуральнай 

 скуры пры знiманнi рулонаў уручную; 

 

 рэкуперацыя i рэктыфiкацыя             Апаратчык 

 растваральнiкаў;                       рэкуперацыi         10927 

 

 гiдрабрамiраванне, ацэтылiраванне,     Апаратчык сiнтэзу   10949 

 дыазатыраванне i т.д.; 

 

 змешванне хiмiчных матэрыялаў i        Апаратчык змешвання 10957 

 сумесяў; 

 

 варэнне ануч, адходаў перапрацоўкi     Варшчык ануч        11398 

 iльна; 

 

 раскачванне агару на раскатачнай       Вальцоўшчык         11318 

 машыне; 
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 вальцаванне гумавых сумесяў на         Вальцоўшчык гумавых 

 вальцах;                               сумесяў             11342 

 

 вырубка вырабаў i дэталей на           Вырубшчык загатовак 

 агрэгатах;                             i вырабаў           11574 

 

 грунтаванне на станку або на           Грунтавальшчык      11770 

 грунтавальным агрэгаце i машыне; 

 

 каландраванне вырабаў на каландрах;    Каландроўшчык       12630 

 

 кантроль за правiльнасцю вядзення      Кантралёр 

 тэхналагiчнага працэсу вытворчасцi     тэхналагiчнага 

 раслiнных i сiнтэтычных дубiльнiкаў;   працэсу             13060 

 

 афарбоўванне розных вырабаў;           Фарбавальшчык       13170 

 

 састаўленне i падрыхтоўка              Фарбацёр            13191 

 нiтрацэлюлозных, масленых i эмалевых 

 фарбаў; 

 

 выраб ненатуральнай скуры;             Машынiст агрэгата 

                                        па вырабе 

                                        ненатуральнай скуры 13538 

 

 абслугоўванне каландра;                Машынiст каландра   15745 

 

 выраб гумавых або азбеставых сумесяў;  Машынiст 

                                        гумазмешвальнiка    14135 

 

 рэзка плёнкi ненатуральнай скуры,      Рэзчык матэрыялаў   17908 

 баваўняных прачэсаў i прашытай асновы 

 электранажом, на абразных i рэзальных 

 машынах з адкрытым рэжучым 

 устройствам; 

 

 цiсненне рысунка на паверхнi           Цiснiльшчык рысунка 19141 

 ненатуральнай скуры. 

 

                   ХХVII. Харчовая прамысловасць 

 

     1. Агульныя прафесii вытворчасцi 

        харчовай прадукцыi: 

 

 выраб сiнтэтычных мыйных               Апаратчыкi ўсiх 

 сродкаў, вiннакаменнай кiслаты i       назваў 

 сыравiны, сухога акiсленага 

 крухмалу, тлушчаў i масел, пекцiну, 

 спiрту, вуглекiслаты, сухога 

 акiсленага крухмалу i кукурузных 

 кармоў, фiльтраванне мiсцелiн; 

 

 адтыканне, упакоўка налiўных i         Бондар-упакоўшчык   11209 

 сухатарных бочак i барабанаў; 

 

 вальцаванне сыравiны i паўфабрыкатаў   Вальцоўшчык 

 на працiрачных сiтах;                  сыравiны i 

                                        паўфабрыкатаў       11352 

 

 разагрэў варачнага катла;              Варшчык             11365 

 

 ачыстка мяшкоў i iншай  мяккай         Выбiвальшчык 

 тары ад забруджвання;                  мяккай тары         11502 
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 дазiраванне, адважванне, адмерванне    Дазiроўшчык         11858 

 кiслот, эсенцый пры адсутнасцi 

 аўтаматычнага дазатара, крухмальнага 

 малачка; выраб мадыфiкаванага 

 крухмалу, ферментатыўнага i 

 далiкатэснага соусу, падрыхтоўка 

 спецый; 

 

 драбненне сыравiны i матэрыялаў;       Драбiльшчык         11908 

 

 нарыхтоўка штучнага лёду i лёду ў      Нарыхтоўшчык лёду   12032 

 вадаёмах; 

 

 разлiў пiва;                           Кантралёр харчовай 

                                        прадукцыi           13011 

 

 кiраванне i абслугоўванне помпавых     Машынiст помпавых 

 установак пры вырабе выварнай солi;    установак           13910 

 

 працiрка фруктаў, пладова-ягаднай      Машынiст 

 сыравiны, агароднiны, кандытарскiх     працiрачных 

 адходаў i харчовых паўфабрыкатаў на    машын               14080 

 працiрачных машынах; 

 

 размол харчовай прадукцыi пры вырабе   Млынар              14431 

 вiннакiслай сыравiны i вiннакаменнай 

 кiслаты; 

 

 насяканне барознаў, рысак, рыфляў,     Насякальшчык 

 накоўка, залiўка жорнаў, камянёў;      млынавых камянёў    15088 

 

 абслугоўванне механiзаваных i          Абсмажчык           15155 

 немеханiзаваных пячэй для абсмажвання; 

 апрацоўка паўфабрыкатаў, прадуктаў, 

 зерня, круп, бабовых, кавы; 

 абсмажванне рыбы i рыбапрадукцыi; 

 

 прасяванне i ачыстка сыравiны i        Прасявальшчык 

 паўфабрыкатаў у дэкстрынавай           (рассейвальшчык)    17451 

 вытворчасцi i пры вырабе сухога 

 малака; 

 

 размол грыбнiцы, рыбнай мукi,          Размольшчык         17655 

 работа з цукровай пудрай, какавай, 

 парашком амонiю, выраб пекцiну; 

 

 выраб дражджэй;                        Рабочыя па ўсiх 

                                        прафесiях 

 

 сепарыраванне мукi, рыбнай мукi,       Сепаратаршчык       18386 

 тлушчу, круп i камбiкармоў уручную; 

 

 разгрузка бiклаг у вытворчасцi         Злiўшчык 

 малака; разлiў пiва ў бочкi; выраб     разлiўшчык          18598 

 маргарыну, маянэзу i воцату; 

 

 ручная загрузка i выгрузка шакаладнай  Змяшальшчык         18604 

 масы; 

 

 абслугоўванне сушылак i пячэй для      Сушыльшчык          18916 

 сушкi харчовых прадуктаў; 

 

 фiльтраванне парфумных вадкасцей,      Фiльтравальшчык     19356 
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 фiльтрапрасоўка тлушчу i брагi, 

 выраб патачнай прадукцыi; 

 

 ахаладжэнне або замарожванне гатовай   Халадзiльшчык 

 прадукцыi, паўфабрыкатаў, сыравiны ў   харчовай прадукцыi  19513 

 халадзiльных устаноўках; 

 

 асвятленне забруджаных вадкасцей або   Цэнтрыфугоўшчык     19532 

 цвёрдых прадуктаў. 

 

     2. Вытворчасць вiна, спiрту i 

        лiкёра-гарэлачнай прадукцыi, 

        пiва i безалкагольных 

        напiткаў: 

 

 перагонка i рэктыфiкацыя спiрту        Апаратчык перагонкi 

 на брагарэктыфiкацыйных устаноўках;    i рэктыфiкацыi 

                                        спiрту              10503 

 

 даставанне з адходаў вiнаробства       Апрацоўшчык адходаў 

 вiнна-кiслай вапны, спiрту, дражджэй   вiнаробства         15321 

 вiнаградных насенняў; 

 

 мыццё, замочванне, прапарка розных     Апрацоўшчык 

 ёмiстасцей;                            тэхналагiчных 

                                        ёмiстасцей          15359 

 

 выраб вiна, спiрту лiкёра-гарэлачнай   Рабочыя па ўсiх 

 прадукцыi i пiва;                      прафесiях 

 

 абслугоўванне палёў фiльтрацыi;        Рэгулiроўшчык палёў 

                                        фiльтрацыi          17857 

 

 замочванне зерня ў замочваючых чанах з Саладзiльшчык       18625 

 давядзеннем вiльготнасцi да 

 зададзенага працэнта. 

 

     3. Хлебапякарная вытворчасць: 

 

 палiмерызацыя антыадгезiйным           Палiмерызатаршчык 

 палiмерным саставам металiчных         металiчных формаў i 

 формаў i лiстоў;                       лiстоў              16797 

 

 абслугоўванне цестамясiльных машын     Цеставод            19137 

 перыядычнага дзеяння з падкатнымi 

 дзежамi ёмiстасцю звыш 330 л. 

 

     4. Кандытарская вытворчасць: 

 

 апрацоўка сырога пекцiну на            Апаратчык па 

 механiзаванай лiнii;                   апрацоўцы сырога 

                                        пекцiну             10629 

 

 загрузка i разгрузка дражыровачных     Глянцоўшчык 

 катлоў уручную;                        карамелi i дражэ    11688 

 

 выраб таблетак тыпу "Халадок".         Вырабшчык таблетак  12452 

 Падрыхтоўка масы для таблетак; 

 

 распрацоўка мас уручную;               Карамельшчык        12704 

 

 вымешванне халвы ўручную;              Халвамес            19502 

 

 гiдролiз i экстрагаванне               Экстрагавальшчык 
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 пекцiну.                               пекцiну             19747 

 

     5. Крухмала-патачная вытворчасць: 

 

 падрыхтоўка крухмалу да                Апаратчык атрымання 

 дэкстрынiзацыi;                        дэкстрыну           10554 

 

 рафiнаванне крухмалу;                  Апаратчык 

                                        рафiнавання 

                                        крухмалу            10918 

 

 асаджэнне (згушчэнне)                  Апаратчык 

 глюцэна.                               асаджэння           10449 

 

 

     6. Вытворчасць цукру: 

 

 расколванне брускоў рафiнаду на        Раздзельшчык 

 колючых станках, ручных або прывадных  рафiнаду            17618 

 нажах. 

 

     7. Вытворчасць сушаных пладоў i 

        агароднiны, харчовых 

        канцэнтратаў, кавапрадуктаў 

        i вострых прыпраў: 

 

 вырошчванне культуры плесневага        Ферментатаршчык     19342 

 грыбка. 

 

     8. Тытунёва-махорачная i 

        ферментацыйная вытворчасць: 

 

 выраб тытунёва-махорачнай прадукцыi.   Рабочыя па ўсiх 

                                        прафесiях 

 

     9. Эфiраалейная вытворчасць: 

 

 ферментацыя эфiраалейнай сыравiны ў    Апаратчык 

 апаратах ферментатарах.                ферментацыi 

                                        эфiра алейнай 

                                        сыравiны            11057 

 

     10. Парфумерна-касметычная 

         вытворчасць: 

 

 выраб крэмаў з ртутным прыцэпiтатам.   Варшчык касметычнай 

                                        масы                11382 

 

     11. Алейна-тлушчавая вытворчасць: 

 

 ачыстка вадароду i вадзянога газу ад   Апаратчык 

 серавадароду i вуглекiслага газу       этаналямпавай 

 ў этаналямпавай устаноўцы;             устаноўкi           11114 

 

 атрыманне тлустага i эфiрнага          Апаратчык 

 масла метадам экстракцыi;              экстрактаршчык      11106 

 

 расшчапленне тлушчаў;                  Апаратчык 

                                        расшчаплення 

                                        тлушчаў             10914 

 

 атрыманне вадароду жэлезапарным        Вадародчык          11474 

 спосабам; 
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 вiльготна-цеплавая апрацоўка мяткi ў   Гарачаўшчык         11943 

 жароўнях; 

 

 падрыхтоўка раствораў соды, солi,      Нарыхтоўшчык 

 сплаву, канiфолi i iншых               асновы для мыйных 

 саставаў;                              сродкаў             12046 

 

 падрыхтоўка раствору, сернакiслых      Каталiзатаршчык     12722 

 солей металаў; 

 

 апрацоўка шэрснага тлушчу кiслатой;    Ланалiншчык         13559 

 

 разварванне саламаса ў разварачных     Разваршчык          17592 

 чанах; 

 

 рэгенерацыя растваральнiка;            Рэгенератаршчык     17834 

 

 падрыхтоўка тлушчавых парашкападобных  Складальнiк сумесi 

 мыйных i ачышчаючых сродкаў.           мыйных сродкаў      18730 

 

     12. Здабыча i вытворчасць 

         паваранай солi: 

 

 выпарка расолу i крышталiзацыя солi ў  Выпаршчык солi      11563 

 выпарных устаноўках; 

 

 ачыстка расолу;                        Рэактаршчык ачысткi 

                                        расолу              17832 

 

 загрузка солi на транспартныя сродкi.  Трубнiк на 

                                        солекамбайне        19230 

 

     13. Мукамольна-элеватарная, 

         крупяная i камбiкормавая 

         вытворчасць: 

 

 выраб камбiкормаў;                     Гранулятаршчык      11754 

 

 зашыўка мяшкоў i iншай мяккай тары з   Зашывальшчык 

 гатовай прадукцыяй;                    мяккай тары         12259 

 

 размол харчовых i фуражных культур;    Млынар              14431 

 

 абслугоўванне, кiраванне работай       Матарыст механiчнай 

 механiчнай лапаты;                     лапаты              14720 

 

 малацьба зерня, бабовых i пачаткаў     Абмалотчык          15234 

 кукурузы на малатарнях; 

 

 прыём i перапрацоўка мукi, зерня,      Сiласнiк            18405 

 алейных насенняў, бабовых i 

 размеркаванне па сiласах. 

 

     14. Вытворчасць мясных прадуктаў: 

 

 падрыхтоўка харчовых тлушчаў;          Апаратчык 

                                        вытворчасцi 

                                        харчовых тлушчаў    10830 

 

 апрацоўка субпрадуктаў;                Апаратчык 

                                        тэрмiчнай апрацоўкi 

                                        субпрадуктаў        11019 

 

 забой жывёлы;                          Баец жывёлы         11206 
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 бланшыраванне мясных прадуктаў;        Бланшыроўшчык       11202 

 

 загатоўка мясных паўфабрыкатаў,        Жылаўшчык мяса i 

 жылоўка мяса i субпрадуктаў;           субпрадуктаў        11953 

 

 пасол мяса;                            Засольшчык мяса i 

                                        мясапрадуктаў       12235 

 

 апрацоўка кiшак;                       Вырабшчык 

                                        натуральнай 

                                        каўбаснай 

                                        абалонкi            12378 

 

 выраб струн;                           Вырабшчык 

                                        струн               12447 

 

 абслугоўванне i догляд за жывёлай;     Даглядчык           13127 

 

 абвалка буйных частак туш i галоў      Абвальшчык мяса     15141 

 буйной рагатай жывёлы; 

 

 абсмажванне сыравiны i паўфабрыкатаў   Абсмажаншчык 

 у пячах;                               харчовых прадуктаў  15155 

 

 прагляд i апрацоўка ветэрынарных       Апрацоўшчык 

 канфiскатаў;                           ветсанбраку         15259 

 

 агляд каўбасных вырабаў на рамах i     Апрацоўшчык 

 ўкладка iх у тару;                     каўбасных вырабаў   15297 

 

 прыём жывёлы i разлiк за яе па вазе i  Прыёмшчык жывёлы    17284 

 якасцi мяса; 

 

 аддзяленне сухажылляў ад плеўкi,       Разборшчык          17588 

 разборка сухажылляў па сартах,         прадуктаў 

 прамыўка iх; 

 

 рэзка мяса, мясапрадуктаў, загрузка    Рэзчык 

 мяса ў прыёмны бункер;                 мясапрадуктаў       17920 

 

 падрыхтоўка фаршу для каўбасных        Фаршазмяшальшчык    19333 

 вырабаў; 

 

 вываз утылю, крывы, кiшак i iх         Падсобны рабочы     16771 

 адходаў. 

 

 

     15. Птушкаперапрацоўка: 

 

 сушка яечнай масы на спецыяльным       Апаратчык сушкi 

 абсталяваннi;                          яечнай масы         11005 

 

 забой i перапрацоўка трусоў;           Баец жывёлы         11206 

 

 дазiраванне пяра;                      Дазiроўшчык         11858 

 

 сарцiроўка перапуховай сыравiны        Машынiст 

 на машынах;                            перапуху- 

                                        апрацоўваючых машын 13982 

 

 разбiванне яек i выманне яечнай        Меланжыст           14429 

 масы для вытворчасцi меланжу; 
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 прыёмка ад здатчыкаў партый            Прыёмшчык 

 перапуховай сыравiны па колькасцi      перапуховай 

 i якасцi:                              сыравiны            17266 

 

 падрыхтоўка кармоў;                    Падрыхтоўшчык 

                                        кармоў              17174 

 

 састаўленне сумесi пяра;               Змяшальшчык         18606 

 

 састаўленне напаўняльнiка              Складальнiк 

 для перапуховых вырабаў;               перапуховай сумесi  18724 

 

 сушка пяра ў сушылках;                 Сушыльшчык 

                                        перапуховай 

                                        сыравiны            18967 

 

 сушка трусiных шкурак на правiлках.    Сушыльшчык 

                                        шкурак трусоў       18996 

 

     16. Масларобная, сыраробная i 

         малочная вытворчасць: 

 

 сушка малака i iншых малочных          Апаратчык 

 прадуктаў на вальцовай сушылцы, на     вытворчасцi 

 распыляльнай сушылцы;                  сухiх малочных 

                                        прадуктаў           10857 

 

 выраб малочнага цукру:                 Апаратчык 

 крышталiзата, сырцу, харчовага,        вытворчасцi 

 рафiнаванага, фармакапейнага;          малочнага цукру     10814 

 

 выпяканне вафель у тунэльных           Вафельшчык          11414 

 канвеерных пячах i вафельных 

 стаканчыкаў на аўтаматах; 

 

 варка глазуры ў варачных катлах пад    Варшчык глазуры     11377 

 цiскам; 

 

 дэфрастацыя прадуктаў уручную;         Дэфрастатчык 

                                        малочных прадуктаў  11836 

 

 загартоўванне марожанага;              Загартоўшчык 

                                        марожанага          12143 

 

 выраб сычужнага ферменту метадам       Вырабшчык сычужнага 

 экстракцыi i харчовага пепсiну метадам парашка i харчовага 

 аўталiзу;                              пепсiну             12450 

 

 выраб марожанага на марожанiцах        Вырабшчык 

 рознага тыпу ўручную;                  марожанага          12369 

 

 вэнджанне каўбаснага сыру ў вяндлярных Вяндляр каўбаснага 

 камерах;                               сыру                13125 

 

 сепарыраванне малака, маслёнкi,        Сепаратаршчык 

 сыроваткi на сепаратарах уручную;      малака i малочнай 

                                        сыравiны            18390 

 

 падрыхтоўка сумесi для плаўлення       Складальнiк сумесi 

 ўручную;                               плаўленага сыру     18732 

 

 сушка крышталяў малочнага цукру ў      Сушыльшчык 

 вытворчасцi цукру-сырцу;               малочнага цукру     18960 
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 падрыхтоўка буйных сыроў;              Сырароб             19067 

 

 саленне сычужных сыроў;                Сырасол             19074 

 

 тэрмастабiлiзацыя i ненатуральнае      Тэрмастатчык        19132 

 старэнне прыбораў. 

 

     17. Флот рыбнай прамысловасцi: 

 

 усе вiды работ на суднах марскога,     Плаўсастаў i 

 рачнога флоту i суднах рыбнай          рабочыя па усiх 

 прамысловасцi                          прафесiях акрамя 

                                        юнг i вучняў 

 

     18. Вытворчасць кансерваў: 

 

 стэрылiзацыя кансерваў у               Апаратчык 

 стэрылiзатарах;                        стэрылiзацыi        10976 

 

 сульфiтацыя агароднiны i фруктаў;      Апаратчык, 

                                        сульфiтыроўшчык     10988 

 

 напаўненне банак усiмi вiдами          Машынiст 

 кансервавай прадукцыi на               разлiвачна- 

 разлiвачна-напаўняльных аўтаматах.     напаўняльных 

                                        аўтаматаў           14106 

 

 

                 ХХVIII. Палiграфiчная вытворчасць 

 

     1. Агульныя прафесii: 

 

 аклiматызацыя друкарскай i гумiраванай Аклiматызатар       10045 

 паперы пры металаграфiчным i глыбокiм 

 друку; 

 

 кантроль шрыфталiнейнай прадукцыi i    Кантралёр 

 друкарскага сплаву, форм               паўфабрыкатаў i 

 металаграфiчнага i глыбокага друку;    гатовай прадукцыi   13024 

 

 падрыхтоўка фарбаў;                    Фарбацёр            13191 

 

 наладка абсталявання ў наборных,       Наладчык 

 стэрэатыпных шрыфталiцейных цэхах      палiграфичнага      14974 

 (участках); абсталявання на            абсталявання 

 травiльных участках; абсталявання ў 

 цэхах (на участках) глыбокага друку; 

 металаграфскiх, друкарскiх i 

 бранзавальных машын; 

 

 абслугоўванне фарбасховiшча            Аператар фарбавай 

 для чорных i каляровых ратацыйных      станцыi             15645 

 фарбаў i фарбавай станцыi; 

 

 адлiўка фарбавых валiкаў для           Адлiўшчык валiкаў   16379 

 друкарскiх машын; 

 

 састаўленне раствораў для апрацоўкi    Прэпаратар          16950 

 фотаматэрыялаў; 

 

 прыёмка з праверкай якасцi адбiткаў на Прыёмшчык на 

 блясе з друкарскiх машын,              машынах i 

 бранзавальных машын, машын             агрэгатах           17263 

 металаграфскiх i глыбокага друку. 
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     2. Формныя працэсы: 

 

 прасаванне матрыц i вулканiзацыя       Вулканiзатаршчык 

 друкарскiх форм;                       друкарскiх форм     11500 

 

 зняцце (пакрыццё) гальванiчным шляхам  Гальванатыпiст      11631 

 меднага, нiкелевага або хромавага слоя 

 з форм; 

 

 гравiраванне сплаваў, якiя ўтрымлiваюць Гравёр друкарскiх 

 свiнец;                                 форм               11741 

 

 набор i праўка тэксту;                  Наборшчык уручную  14792 

 

 набор на наборна-радковаадлiўных        Наборшчык на 

 машынах;                                наборна- 

                                         радковаадлiўных 

                                         машынах            14807 

 

 гравiраванне i накалотка пунсонамi      Нотагравёр         15129 

 ўручную на свiнцовых дошках знакаў; 

 

 адлiўка шрыфту кеглю;                   Адлiўшчык          16377 

 

 перавод копiй для форм шматкаляровага   Пераводчык форм 

 друку;                                  глыбокага друку    16486 

 

 палiроўка паверхнi асноўнага меднага    Палiроўшчык 

 слоя цылiндраў;                         формных цылiндраў 

                                         глыбокага друку    16823 

 

 зборка форм для друку флексаграфскiмi   Зборшчык форм для 

 фарбамi;                                флексаграфiчнага 

                                         друку              18288 

 

 выраб стэрэатыпаў з друкарскага         Стэрэатыпар        18863 

 сплаву; 

 

 траўленне клiшэ для аднафарбавага       Травiльшчык клiшэ  19186 

 друку; 

 

 траўленне штрыхавых i тэкставых         Травiльшчык форм 

 форм;                                   глыбокага друку    19201 

 

 падрыхтоўка штрыхавых i растворавых     Фотацынкаграф      19477 

 клiшэ з негатываў; 

 

 шлiфоўка i зярненне пласцiн i           Шлiфоўшчык 

 лiтаграфскiх каменяў.                   лiтаафсетных форм  19649 

 

     3. Друкарскiя працэсы: 

 

 прыпудрыванне друкарскiх адбiткаў       Бранзавальшчык     11278 

 металiчнымi парашкамi; 

 

 друкаванне на тыгельных i малых         Друкар глыбокага 

 плоскадрукавальных машынах;             друку              16548 

 

 атрыманне адбiткаў з нотных дошак;      Друкар 

                                         металаграфскiх 

                                         адбiткаў           16552 

 

 друкаванне адказных i мастацкiх         Друкар 
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 вырабаў на ратацыйных                   металаграфскага 

 металаграфскiх машынах глыбокага        друку              16564 

 друку. 

 

     4. Брашуровачна-пераплётныя i 

        апрацоўчыя працэсы: 

 

 лакiраванне аддрукаванай прадукцыi на  Машынiст 

 лакiравальна-гумiравальных машынах;    лакiравальна- 

                                        гумiравальнай 

                                        машыны              13809 

 

 разрэзка i падрэзка паперы, тканiн,    Машынiст рэзальных 

 кардону:                               машын               14133 

 

 цiсненне гарачым спосабам.             Друкар-цiснiльшчык  16570 

 

     5. Шрыфтавая вытворчасць: 

 

 падрыхтоўка стальных пунсонаў шрыфтоў  Гравёр шрыфту       11745 

 шляхам гравiравання; 

 

 камплектоўка друкарскага шрыфту;       Камплектоўшчык 

                                        шрыфтавой прадукцыi 12893 

 

 шлiфоўка i рыхтоўка латунных лiнеек.   Апрацоўвальшчык 

                                        шрыфтавой прадукцыi 16346 

 

                          ХХIХ. Транспарт 

 

     1. Агульныя прафесii ўсiх вiдаў 

        транспарту: 

 

 камплектаванне рэек i змацаванняў;     Камплектоўшчык 

                                        вырабаў 

                                        i iнструменту       12853 

 

 разборка, рамонт, зборка дэталей i     Слесар-электрык па 

 вузлоў электрамашын, электраапаратаў i рамонту 

 прыбораў;                              электраабсталявання  18590 

 

 мантаж, дэмантаж, агляд, замер,        Электраманцёр 

 праверка стану, рамонт кантактнай      кантактнай сеткi     19825 

 сеткi; 

 

 наладка i рэгуляванне вузлоў,          Наладчык дарожных 

 механiзмаў i сiстэм кiравання.         машын i механiзмаў   14979 

 

     2. Чыгуначны транспарт i 

        метрапалiтэн; 

 

 арганiзацыя выканання работ па         Брыгадзiр 

 бягучаму ўтрыманню i рамонту пуцi i    (вызвалены) па бягучаму 

 штучных будынкаў;                      ўтрыманню i рамонту 

                                        пуцi i штучных 

                                        будынкаў            11241 

 

 кiраванне дрызiнай пры руху на         Вадзiцель дрызiны   11448 

 чыгуначных пуцях; 

 

 забеспячэнне бяспечнага руху           Дзяжурны на 

 цягнiкоў, аўтамабiляў i iншых          пераездзе           11796 

 транспартных сродкаў на пераездзе; 
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 перавод i запiранне цэнтралiзаваных    Дзяжурны 

 стрэлак;                               стрэлачнага 

                                        паста               11800 

 

 прамыўка i ачыстка тунэльных i         Дрэнажнiк           11906 

 станцыйных дрэнажоў, калодзежаў, 

 калектараў, станцыйных платформ, 

 цвёрдай асновы пуцi, пуцявых сцен i 

 тунэляў метрапалiтэнаў пры дапамозе 

 воданапорных шлангаў, ручных 

 iнструментаў i прыстасаванняў; 

 

 абслугоўванне гарачых паравозаў на     Качагар паравозаў 

 дэпоўскiх пуцях i ў дэпо;              у дэпо              13152 

 

 абслугоўванне зборных, вывазных,       Кандуктар грузавых 

 перадатачных i гаспадарчых цягнiкоў    цягнiкоў            12907 

 на пуцях магiстральнага чыгуначнага 

 транспарту; 

 

 паварот лакаматываў на ручных          Кругаваротчык       13207 

 паваротных кругах; 

 

 кiраванне электравозам, цеплавозам,    Машынiсты па ўсiх 

 паравозам, аўтаматарысай, матавозам;   прафесiях 

 

 кiраванне зумпфавачным агрэгатам,      Машынiсты па ўсiх 

 мыйнай устаноўкай,                     прафесiях 

 прамыўна-прапарачнай станцыяй, 

 эскалатарам, паваротнай i пад'ёмнай 

 машынамi маста; 

 

 вонкавая i ўнутраная ачыстка,          Мыйшчык- 

 абцiрка, убiранне i абмыўка машын,     прыбiральшчык 

 механiзмаў i будынкаў;                 рухомага 

                                        саставу             14528 

 

 кiраванне паваротным кругам;           Матарыст 

                                        паваротнага 

                                        круга               14725 

 

 немеханiзаваная пагрузка,              Рабочыя па ўсiх 

 выгрузка, пераноска i замена шпал,     прафесiях 

 пераводных, маставых i ахоўных брусоў, 

 рэек, крыжавiн i iншых элементаў 

 стрэлачных пераводаў; 

 падбiўка шпал 

 электрашпалападбойнiкамi; укладка рэек 

 у пакеты; капанне глыбокiх i мокрых 

 прарэзаў, устаноўка i разборка ў iх 

 мацаванняў, планiроўка дна i 

 трамбаванне; ачыстка стрэлачных 

 пераводаў; рамонт вагонаў, якiя 

 не адчэплiваюцца; ачыстка 

 прыцiшальнiкаў вагонаў на сартавальных 

 горках; 

 

 аказанне паслуг пасажырам па           Насiльшчык          15126 

 перамяшчэнню багажу i ручной паклажы; 

 

 агляд на абслугоўваемым участку        Абходчык пуцi i 

 верхняй будовы чыгуначнага             штучных будынкаў    15406 

 (трамвайнага) пуцi, землянога палатна, 

 штучных будынкаў, абвальных месцаў, 
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 абочын, кюветаў i г.д.; 

 

 выяўленне схаваных дэфектаў у рэйках   Аператар 

 дэфектаскопнай цялежкай;               дэфектаскопнай 

                                        цялежкi             15572 

 

 праверка стану i выяўленне             Аператар па пуцявых 15874 

 няспраўнасцей чыгуначнага пуцi;        вымярэннях          15874 

 

 перавод цэнтралiзаваных стрэлак i      Аператар паста 

 кiраванне сiгналамi з паста            цэнтралiзацыi       15894 

 цэнтралiзацыi i пульта мясцовага 

 кiравання; 

 

 абслугоўванне пульта цэнтралiзаванага  Аператар пункта 

 апрабавання аўтаматычных тармазоў      тэхнiчнага 

 вагонаў;                               абслугоўвання 

                                        вагонаў             15964 

 

 роспуск саставаў з механiзаванай       Аператар 

 горкi;                                 сартавальнай горкi  16033 

 

 тэхнiчны агляд вагонаў;                Аглядчык вагонаў    16269 

 

 тэхнiчны агляд i рамонт вагонаў;       Аглядчык-рамонтнiк 

                                        вагонаў             16275 

 

 навешванне пломб на вагоны i           Пламбiроўшчык 

 кантэйнеры i накладанне на пломбы      вагонаў i 

 адбiткаў пры работах па налiву i злiву кантэйнераў         16669 

 нафты; 

 

 тэхнiчнае абслугоўванне поезда ў       Паязны 

 дарозе;                                электрамеханiк      16783 

 

 прабiванне, прачышчэнне i прадзiманне  Прабiвальшчык- 

 дымагарных i жаравых труб катлоў       прадзiмальшчык труб 17308 

 паравозаў i паравых кранаў у халодным 

 i гарачым стане; 

 

 абслугоўванне пасажыраў у дарозе i     Праваднiк 

 назiранне за тэхнiчным станам          пасажырскага вагона 17334 

 вагона; 

 

 прыём грузу i назiранне за пагрузкай   Праваднiк па 

 яго ў вагон, суправаджэнне ў дарозе;   суправаджэнню       17336 

 

 агляд, удзел у праверцы тэхнiчнага     Праваднiк па 

 стану i прыёмка лакаматываў i          суправаджэнню 

 пасажырскiх вагонаў, якiя прызначаны   лакаматываў i 

 для перасылкi;                         пасажырскiх вагонаў 

                                        у нерабочым стане   17341 

 

 назiранне за тэхнiчным станам          Праваднiк службова- 

 вагона ў дарозе;                       тэхнiчнага вагона   17343 

 

 прамыўка паравозных катлоў,            Прамывальшчык 

 паравых катлоў, кранаў i тэндэраў      катлоў паравозаў    17393 

 паравозаў вадой пад цiскам; 

 

 выдаленне з цыстэрн рэшткаў            Прамывальшчык- 

 нафтапрадуктаў;                        прапаршчык цыстэран 17395 

 

 рэгулiроўка скорасцi руху вагонаў      Рэгулiроўшчык 
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 шляхам тармажэння iх тармазнымi        скорасцi руху 

 башмакамi;                             вагонаў             17863 

 

 навешванне i зняцце сiгналаў           Сiгналiст           18401 

 для абазначэння хваста цягнiка; 

 

 абслугоўванне, рамонт i рэвiзiя        Слесар-электрык па 

 эскалатараў i iх электраабсталявання;  абслугоўванню i 

                                        рамонту эскалатараў 18589 

 

 расфармаванне-фармiраванне саставаў    Саставiцель 

 i груп вагонаў;                        цягнiкоў            18726 

 

 чыстка топак i паддувалаў паравозаў;   Шлакаўшчык          19622 

 

 забеспячэнне лакаматываў i пасажырскiх Экiпiроўшчык        19740 

 вагонаў вадой, палiвам; 

 

 выпрабаванне i праверка рэлейнай       Электраманцёр- 

 абароны, прыбораў i сiлавога           рэлейшчык           19874 

 абсталявання; 

 

 тэхнiчнае абслугоўванне, мантаж i      Электраманцёр 

 рэгуляванне апаратуры сiгналiзацыi,    устройстваў 

 цэнтралiзацыi, блакiроўкi.             сiгналiзацыi, 

                                        цэнтралiзацыi, 

                                        блакiроўкi          19890 

 

     3. Рачны флот: 

 

 пагрузачна-разгрузачныя работы з       Механiзатар 

 прымяненнем перагрузачных машын,       (докер-механiзатар) 

 механiзмаў i прыстасаванняў.           комплекснай брыгады 

                                        на пагрузачна- 

                                        разгрузачных 

                                        работах             14444 

 

     4. Грамадзянская авiяцыя: 

 

 тэхнiчнае абслугоўванне па ўсiх вiдах  Авiяцыйны тэхнiк 

 рэгламентных работ                     (механiк) па 

 парашутна-тармазных сiстэм;            парашутных i 

                                        аварыйна- 

                                        выратавальных 

                                        сродках             10010 

 

 тэхнiчнае абслугоўванне авiяцыйных     Авiяцыйны механiк 

 прыбораў i электраабсталявання         (тэхнiк) па 

 лятальных апаратаў;                    прыборах i 

                                        электраабсталяванню 10007 

 

 рамонт лётнага поля i яго пакрыццяў;   Аэрадромны рабочы   11149 

 

 мыццё i ачыстка абшыўкi лятальных      Мыйшчык лятальных 

 апаратаў;                              апаратаў            14514 

 

 выяўленне i выпраўленне пашкоджанняў   Электрамеханiк па 

 святлоабсталявання i арматуры агнёў    абслугоўванню 

 начнога старту.                        святлатэхнiчнага 

                                        абсталявання сiстэм 

                                        забеспячэння 

                                        палётаў             19780 

 

     5. Аўтамабiльны транспарт i 
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        шашэйныя дарогi: 

 

 кiраванне машынамi i механiзмамi, якiя Машынiсты ўсiх 

 прымяняюцца пры выкананнi будаўнiчых,  прафесiй 

 мантажных i рамонтнабудаўнiчых работ; 

 

 рамонт  шын.                           Манцiроўшчык шын    14700 

 

     6. Гарадскi электратранспарт: 

 

 кiраванне трамвайнымi цягнiкамi ўсiх   Вадзiцэль трамвая   11457 

 тыпаў; 

 

 кiраванне тралейбусам;                 Вадзiцэль 

                                        тралейбуса          11462 

 

 абгароджванне месцаў правядзення       Манцёр пуцi         14668 

 работ сiгнальнымi знакамi (башмакамi); 

 мантаж, дэмантаж i рамонт канструкцый 

 верхняй будовы пуцi. 

 

                            XXX.  Сувязь 

 

 верхалазныя рамонтна-аднаўленчыя       Антэншчык-мачтавы   10060 

 работы на антэнах, апорах i мачтах; 

 

 эксплуатацыйна-тэхнiчнае абслугоўванне Кабельшчык-спайшчык 12624 

 кабеляў; 

 

 абслугоўванне паштовага вагона;        Праваднiк- 

                                        электраманцер 

                                        паштовых 

                                        вагонаў             17347 

 

 абслугоўванне прыёмаперадавальных      Радыёаператар       17564 

 радыёстанцый; 

 

 эксплуатацыйна-тэхнiчнае абслугоўванне Электраманцёр 

 паветраных лiнiй сувязi i кабеляў      лiнейных 

 сувязi;                                збудаванняў 

                                        тэлефоннай сувязi 

                                        i радыёфункцыi      19827 

 

 абслугоўванне, тэхнiчны агляд i        Электраманцёр 

 рамонт абсталявання i апаратуры;       станцыйнага 

                                        радыёабсталявання   19885 

 

 абслугоўванне, тэхнiчны агляд i        Электраманцёр 

 рамонт абсталявання i апаратуры.       станцыйнага 

                                        тэлевiзiйнага 

                                        абсталявання        19887 

 

                     XXXI. Сельская гаспадарка 

 

     Работнiкi, занятыя:  абслугоўваннем       жарабцоў-вытворнiкаў, 

 быкоў-вытворнiкаў;  кансерваваннем пантаў; на работах у калодзежах, 

 жыжказбiральнiках,  цыстэрнах  i  iншых ёмiстасцях;  работай унутры 

 цяплiц;  уборкай,  транспарцiроўкай i першаснай апрацоўкай  тытуню; 

 прымяненнем шкодных рэчываў не нiжэй III класа небяспечнасцi; 

     Заўвага: Дапускаецца прымяненне працы асоб не маладзей 17 гадоў 

 на   самаходных  сельскагаспадарчых  машынах  пры  наяўнасцi  у  iх 

 пасведчання  на  права  ваджэння  гэтых   машын,   выдадзенага   ва 

 ўстаноўленым парадку. 

     Выпускнiкi сярэднiх  агульнаадукацыйных  школ,  якiя  закончылi 
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 курс   працоўнага   навучання   па   прафесii   механiзатара  i  ва 

 ўстаноўленым  парадку  атрымалi  пасведчанне  на   права   ваджэння 

 самаходных   сельскагаспадарчых  машын,  дапускаюцца  да  працы  на 

 паказаных машынах да дасягнення 17-гадовага ўзросту пад  кiраваннем 

 вопытных механiзатараў-настаўнiкаў. 

 

              ХХХII. Вытворчасць мастацкiх i ювелiрных 

                   вырабаў, музычных iнструментаў 

 

     1. Агульныя прафесii: 

 

 лакiраванне мастацкiх вырабаў з        Лакiроўшчык 

 прымяненнем мачавiна-фармальдэгiдных   мастацкiх вырабаў   13350 

 эмалей, фарбаў, якiя ўтрымлiваюць 

 свiнец, пульверызацыйная афарбоўка з 

 прымяненнем нiтралакаў, нiтрафарбаў i 

 нiтраэмалей; 

 

 адлiўка ювелiрных i мастацкiх          Лiцейшчык 

 вырабаў з каляровых металаў i iх       мастацкiх вырабаў   13408 

 сплаваў, чыгуну i сталi; 

 

 загрузка i выгрузка рэтортаў           Абпальшчык 

 у электрапеч;                          рысавальнага вугалю 15189 

 

 фiльтраванне прамыўной вады i          Рэгенератаршчык 

 раствораў траўлення, якiя ўтрымлiваюць каштоўных металаў   17838 

 каштоўныя металы, на iонаабменнай 

 устаноўцы. 

 

     2. Ювелiрна-фiлiгранная 

        вытворчасць: 

 

 загатоўка чэрнi для нанясення на       Загатоўшчык чэрнi   12071 

 паверхнi ювелiрных i мастацкiх вырабаў 

 з гравiраваным рысункам з каляровых i 

 каштоўных металаў; 

 

 чарненне ювелiрных i мастацкiх вырабаў Чарнiльшчык 

 з каляровых i каштоўных металаў з      ювелiрных i 

 гравiраваным рысункам шляхам           мастацкiх вырабаў   19553 

 пакрыцця сплаваў чэрнi з папярэднiм 

 адпалам i адбельваннем у растворы 

 сернай кiслаты. 

 

     3. Вытворчасць мастацкiх вырабаў з 

        металу: 

 

 фармоўка буйных вырабаў вагой больш    Фармаўшчык 

 10 кг.                                 мастацкага лiцця    19449 

 

     4. Вытворчасць мастацкiх вырабаў з 

        дрэва, капакорня i бяросты: 

 

 пульверызацыйная афарбоўка паперы з    Палiроўшчык вырабаў 

 прымяненнем нiтралакаў;                з паперы            16806 

 

 састаўленне раствораў для              Травiльшчык         19132 

 траўлення. 

 

     5. Гранiльная вытворчасць: 

 

 агранка i палiроўка граней алмазных    Аграншчык алмазаў 

 паўфабрыкатаў пад брыльянты;           i брыльянтаў        15418 
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 прамыўка брыльянтаў у фарфоравых       Прамыўшчык 

 ёмiстасцях кiпячэннем ў                брыльянтаў i 

 канцэнтраванай сернай кiслаце з        алмазаў             17401 

 салетрай; 

 

 апiлоўванне дэталей з каменя на        Апiлоўшчык 

 цыркульнай i стужачнай пiлах;          каменя              16215 

 

 распiлоўка каменя цвёрдай пароды на    Распiлоўшчык 

 цыркульнай i стужачнай пiлах;          каменя              17770 

 

 такарная апрацоўка дэталей з каменя    Токар па каменю     19156 

 вагой больш 10 кг; 

 

 шлiфаванне, палiраванне вырабаў з      Шлiфавальшчык- 

 каменя цвёрдай пароды.                 палiроўшчык па 

                                        каменю              19660 

 

     6. Вытворчасць мастацкiх 

        вырабаў з косцi i рога: 

 

 награванне-распарка рогавых пласцiн    Правiльшчык рогавых 

 у горне, пячах; праўка рогавых         пласцiн             16940 

 пласцiн на прэсах; 

 

 размол рогавай стружкi ў парашок;      Размольшчык рогавай 

                                        стружкi             17665 

 

 распiлоўванне на цыркульнай пiле       Распiлоўшчык косцi 

 планак i кольцаў з косцi i рога.       i рога              17772 

 

     7. Вытворчасць скульптурных 

        вырабаў: 

 

 меднiцкiя работы з прымяненнем рознага Меднiк              14420 

 абсталявання i пнеўматычных 

 iнструментаў. 

 

     8. Вытворчасць музычных 

        iнструментаў: 

 

 выкананне работ на прапарачных         Гнутар па дрэву     11690 

 i загартовачных пячах; 

 

 апрацоўка дэталей музычных             Апрацоўшчык 

 iнструментаў з перламутру шляхам       перламутру          15323 

 шлiфавання абразiўнымi кругамi сухiм 

 спосабам. 

 

 

       ХХХIII. Прадпрыемствы, установы i арганiзацыi культуры 

 

     1. Кiнастудыi, тэлестудыi, 

        радыётэлецэнтры, дамы 

        гукарадыёвяшчання, 

        кiнакапiравальныя вытворчасцi, 

        кiналабараторыi i кiнапракат: 

 

 мантаж негатываў з прымяненнем         Мантажнiк 

 арганiчных растваральнiкаў i           негатыва            14573 

 кiнаклеяў; 

 

 мантаж пазiтываў з прымяненнем         Мантажнiк 
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 арганiчных растваральнiкаў i           пазiтыва            14610 

 кiнаклеяў; 

 

 палiў магнiтных дарожак на фiльмакопii Палiўшчык 

 i неапрацаваную плёнку                 магнiтных 

 на спецыяльных машынах.                дарожак             16789 

 

     2. Рэкламна-афармiцельскiя 

        i макетныя работы: 

 

 пульверызацыйнае афарбоўванне макетаў  Макетчык 

 з прымяненнем нiтрафарбаў, фарбаў,     тэатральна- 

 якiя свецяцца i iншых аналагiчных      пастановачных 

 фарбаў;                                макетаў             13446 

 

 

 пайка, выраб муфт, пальчатак i iншай   Рабочыя ўсiх 

 прадукцыi з свiнцу, здзiранне          прафесiй 

 свiнцу з кабелю ўручную, пракладка, 

 працяжка, перамотка i абслугоўванне 

 кабеляў у свiнцовай абалонцы; рамонт 

 i зварка кабеляў у полiэтыленавых i 

 полiхлорвiнiлавых абалонках; 

 абслугоўванне высокачастотных 

 установак; рамонт i прафiлактыка 

 абсталявання ва ўзмацняльных пунктах, 

 якiя не абслугоўваюцца. 

 

       ХХХIV. Камунальная гаспадарка i бытавое абслугоўванне 

 

     1. Водаправодна-каналiзацыйная 

        гаспадарка: 

 

 рамонт каналiзацыйных збудаванняў;     Муляр               12680 

 

 падрыхтоўка рэагентаў: коагулянту,     Коагуляншчык        12809 

 вапны, вугалю i iншых; 

 

 азанаванне вады;                       Азанатаршчык        15424 

 

 бiялагiчная ачыстка вады;              Аператар на 

                                        аэратэнках          15728 

 

 абслугоўванне секцыi бiяфiльтраў;      Аператар на 

                                        фiльтрах            15730 

 

 абслугоўванне агрэгатаў метантэнкаў;   Аператар на 

                                        метантэнках         15740 

 

 абслугоўванне механiзмаў, агрэгатаў i  Аператар на 

 збудаванняў механiчнай ачысткi,        адстойнiках         15742 

 каналiзацыйных збудаванняў; 

 

 абслугоўванне пяскаловак i             Аператар на 

 тлушчаловак;                           пяскалоўках i 

                                        тлушчалоўках        15744 

 

 зняцце адкiдаў з рашоткi ўручную пры   Аператар на 

 дапамозе грабель;                      рашотцы             15752 

 

 абслугоўванне фiльтраў каналiзацыйных  Аператар на 

 збудаванняў;                           фiльтрах            15756 

 

 абслугоўванне адстойнiкаў;             Аператар на эмшэрах 15758 
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 абслугоўванне ачышчальных збудаванняў; Аператар 

                                        ачышчальных 

                                        збудаванняў         15784 

 

 абслугоўванне ўчасткаў палёў арашэння  Аператар палёў 

 i фiльтрацыi;                          арашэння i 

                                        фiльтрацыi          15838 

 

 абслугоўванне помпаў для               Аператар 

 перапампоўвання глею i прамыўных вод;  збудаванняў па 

                                        выдаленню асадку    16631 

 

 абслугоўванне ўстройстваў па           Аператар устаноўкi 

 механiчнай сушцы асадку;               па сушцы асадку     16123 

 

 абслугоўванне ўстановак па             Аператар установак 

 абязводжванню асадку;                  па абязводжванню 

                                        асадку              16141 

 

 падрыхтоўка хларатарных, амiячных,     Аператар 

 фтаратарных раствораў;                 хларатарнай 

                                        устаноўкi           16155 

 

 рамонт хларатарнага i азанатарнага     Слесар-рамонтнiк    18559 

 абсталявання. 

 

     2. Газавая гаспадарка гарадоў, 

        пасёлкаў i населеных пунктаў: 

 

 абслугоўванне абсталявання выпарнай    Апаратчык выпарнай 

 устаноўкi i газарэгулятарнага пункта;  устаноўкi           10296 

 

 перапампоўванне звадкаванага i         Машынiст 

 сцiснутага газу;                       газараздатачнай 

                                        станцыi             13656 

 

 напаўненне газгольдэраў газам;         Аператар 

                                        газгольдэрнай 

                                        станцыi             15551 

 

 замена, абслугоўванне, рэгулiроўка     Слесар па 

 i бягучы рамонт газавага абсталявання; эксплуатацыi i 

                                        рамонту газавага 

                                        абсталявання        18554 

 

 выкананне ўрэзак у дзеючыя             Электра- 

 газаправоды.                           газазваршчык- 

                                        урэзчык             19758 

 

     3. Пральнi: 

 

 адцiсканне бялiзны на цэнтрыфугах;     Адцiскальшчык 

                                        бялiзны на 

                                        цэнтрыфугах         16364 

 

 падрыхтоўка i выдача пральных          Падрыхтоўшчык 

 раствораў.                             пральных раствораў  17223 

 

     4. Хiмiчная чыстка i фарбаванне 

        адзення: 

 

 абслугоўванне апаратаў абястлушчвання; Апаратчык 

                                        абястлушчвання      10402 
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 фарбаванне пражы i iншых валокнаў,     Фарбавальшчык       13170 

 тканiн у фарбавальных машынах; 

 

 вывядзенне плям з вырабаў з тканiны;   Плямавыводчык       17523 

 

 сушка вырабаў пражы, адрэзаў тканiны ў Сушыльшчык          18916 

 сушылках, камерах або барабанах. 

 

        ХХХV. Установы аховы здароўя, медыка-рэабiлiтацыйныя 

             экспертныя камiсii, ветэрынарныя установы. 

        Медыцынскiя навукова-даследчыя i вучэбныя ўстановы. 

           Прадпрыемствы па вырабу бактэрыйных i вiрусных 

                прэпаратаў i фармацэўтычныя фабрыкi 

 

     1. Установы аховы здароўя 

        i медыка-рэабiлiтацыйныя 

        экспертныя камiсii 

 

     Абслугоўванне хворых: 

 

 у туберкулёзных, iнфекцыйных,          Работнiкi па ўсiх 

 скурна-венерычных i псiхiятрычных      прафесiях 

 медустановах i дзiцячых псiхiятрычных, 

 псiханеўралагiчных установах i 

 ўстановах для разумова адсталых дзяцей 

 з фiзiчнымi дэфектамi; лепрозных 

 (процiвалепрозных) установах, палатах, 

 iзалятарах, кабiнетах i пунктах; 

 барааперацыйных, многамесных 

 баракамерах, аддзяленнях (палатах) 

 анестэзiялогii-рэанiмацыi, рэанiмацыi 

 i iнтэнсiўнай тэрапii рэнтгенаўскiх 

 (у тым лiку флюараграфiчных), 

 рэнтгенарадыёлагiчных установах i iх 

 структурных падраздзяленнях; 

 патолагаанатамiчных аддзяленнях, 

 празектарскiх, моргах i вiварыях; 

 памяшканнях серавадародных, серкiсных, 

 вугляродных, нафталановых i раданавых 

 ваннах; фiзiятэрапеўтычных кабiнетах, 

 установах па лячэнню ВIЧ-iнфiцыраваных 

 i хворых СНIД; аперацыйных; 

 судова-медыцынскiх экспертызах; 

 абслугоўванне аўтаклаваў; 

 

 усе вiды работ з ядавiтымi             Работнiкi па ўсiх 

 i моцнадзеючымi рэчывамi; кансервацыя  прафесiях 

 крывi, трупных органаў, i тканак; 

 падрыхтоўка серавадародных вод; 

 работа на лазерных апаратах; 

 

 падвозка, падаграванне, падрыхтоўка    Рабочыя па ўсiх 

 i водпуск гразей, азакерыту, мыццё     прафесiях 

 брызенту. 

 

     2. Медыцынскiя навукова-даследчыя 

        ўстановы i вучэбныя установы, 

        лабараторыi устаноў аховы 

        здароўя: 

 

     Работнiкi, занятыя  ў   лабараторыях   (аддзяленнях)   асаблiва 

 небяспечных iнфекцый,  бактэрыялагiчных,  вiрусалагiчных,  глыбокiх 

 мiкозаў  i  эксперыментальнага  сiфiлiсу,  па  кансервацыi  трупных 
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 тканак,  органаў,  крывi, патамарфалагiчных лабараторыях (аддзелах, 

 аддзяленнях),   вiварыях,  вальерах,  на  работах  з  ядавiтымi  i 

 моцнадзейнымi рэчывамi, не нiжэй 3 класа апаснасцi. 

 

     3. Фармацэўтычныя фабрыкi 

        (вытворчасцi): 

 

 Работнiкi, занятыя на работах з ядавiтымi i моцнадзейнымi рэчывамi. 

 

     4. Прадпрыемствы па вытворчасцi 

        бактэрыйных i вiрусных 

        прэпаратаў: 

 

     Работнiкi, занятыя:  у  вытворчасцi  бактэрыйных   i   вiрусных 

 прэпаратаў; доглядам  за  прадуцэнтамi  i  цiтражнымi жывёламi;  на 

 работах з iнфiцыраваным матэрыялам; а таксама  доглядам  за  хворай 

 жывёлай. 

 

     5. Ветэрынарныя ўстановы: 

 

     Работнiкi, занятыя  на  работах  з iнфекцыйным або падазроным у 

 адносiнах да iнфекцый матэрыялам,  а таксама па догляду  за  хворай 

 жывёлай i iх лячэнню у ветэрынарных установах. 

 

        ХХХVI. Вытворчасць навучальна-наглядных дапаможнiкаў 

 

 усе вiды работ па: гiсталогii,         Рабочыя ўсiх 

 гiталогii, эмбрыялогii, паталогii,     прафесiй 

 апрацоўцы трупаў, падносцы i апрацоўцы 

 трупнага матэрыялу; 

 

 усе вiды работ на вiльготным           Работнiкi ўсiх 

 прэпараваннi, мацэрацыi i на           прафесiй 

 мiкразрэзах. 

 
 

     XХХVII. Агульныя прафесii ўсiх галiн народнай гаспадаркi 

 

 падрыхтоўка пажыўнага асяроддзя:       Аўтаклаўшчык        10014 

 сусла, вадкiх i цвёрдых пажыўных 

 асяроддзяў; разлiў сусла, стэрылiзацыя 

 ў аўтаклавах; 

 

 зарадка i рамонт свiнцовых             Акумулятаршчык      10047 

 акумулятараў; 

 

 асмольванне чанаў i iншых ёмiстасцей;  Антыкаразiйшчык     10062 

 

 гашэнне вапны;                         Апаратчык гашэння 

                                        вапны               10176 

 

 падрыхтоўка раствораў хiмiчных         Апаратчык 

 злучэнняў або раствораў;               падрыхтоўкi 

                                        хiмiчных раствораў  10729 

 

 хлараванне рапы, буравых вод,          Апаратчык 

 вапнавага малака;                      хларавання          11087 

 

 запаўненне бункераў матэрыяламi з      Бункероўшчык        11289 

 дапамогай элеватараў, канвеераў, 

 скiпавых пад'ёмнiкаў i iншых сiстэм; 

 

 варка асфальтавай масцiкi i масы;      Варшчык асфальтавай 
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                                        масы                11368 

 

 варка сумесi бiтуму ў бiтумаварачных   Варшчык бiтуму      11370 

 катлах, ваннах, канвертарах; 

 

 варка розных смолак або плаўленне      Варшчык смолкi      11394 

 сургучу ў катлах i апаратах; 

 

 кiраванне легкавымi i грузавымi        Вадзiцель 

 аўтамабiлямi ўсiх тыпаў i марак;       аўтамабiля          11442 

 

 выкананне ўсiх вiдаў работ пад вадой;  Вадалаз             11465 

 

 перавозка розных грузаў, нечыстотаў,   Возчык              11476 

 смецця i iншых грузаў на конях, валах, 

 мулах; 

 

 абслугоўванне паветранагравальнiкаў,   Газавiк             11607 

 кантроль iх стану i работы 

 абсталявання газавай гаспадаркi, 

 асобных плавiльных, награвальных, 

 тэрмiчных, кавальскiх, загартовачных i 

 iншых пячэй; 

 

 атрыманне энергетычнага газу на        Газагенератаршчык   11614 

 газагенератарах, якiя працуюць 

 на дровах, торфе, сланцы i вуглi; 

 

 правядзенне газавыратавальных работ    Газавыратаўнiк      11622 

 

 абслугоўванне i рамонт ацэтыленавых    Генератаршчык 

 газагенератараў;                       ацэтыленавай 

                                        устаноўкi           11646 

 

 гумiраванне ўручную або на станках     Гумiроўшчык 

 металiчных вырабаў;                    металавырабаў       11779 

 

 дэзактывацыя спецаўтатранспарта,       Дэзактыватаршчык    11804 

 абсталявання, спецвопраткi 

 i сродкаў iндывiдуальнай абароны; 

 

 дэзiнфекцыя i дэзадарацыя              Дэзiнфектар         11806 

 адзення, абсталявання, машын, 

 сыравiны, тэрыторый, будынкаў i г.д.; 

 

 прасвечванне вырабаў пры дапамозе      Дэфектаскапiст      11833 

 стацыянарных i перасовачных крынiц 

 выпраменьвання; 

 

 дазiметрычныя i радыёметрычныя         Дазiметрыст          11856 

 вымярэннi; 

 

 праверка, рамонт, зарадка i            Зарадчык 

 перазарадка пенных, парашковых,        вогнетушыцеляў       12229 

 вуглякiслых i фрэнавых вогнетушыцеляў; 

 

 выпрабаванне балонаў пад цiскам;       Выпрабавальнiк 

                                        балонаў              12571 

 

 абслугоўванне катлоў i пячэй, якiя     Апальшчык            12618 

 працуюць на цвёрдым палiве пры ручной 

 загрузцы; 

 

 абслугоўванне i бягучы рамонт пячэй;   Муляр (пячнiк) 
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                                        дзяжурны каля 

                                        пячэй;               12682 

 

 падрыхтоўка розных вiдаў клеевых       Клеявар              12776 

 раствораў; 

 

 пастаноўка на "тып" па колеру эмалей   Каларыст             12829 

 i фарбаў; 

 

 аналiз, даследаванне i выпрабаванне    Лабарант 

 рэчываў, якiя шкодна ўздзейнiчаюць на  хiмiчнага 

 здароўе чалавека;                      аналiзу              13321 

 

 кiраванне i абслугоўванне барабанных   Лябёдчык             13361 

 лябёдак з прывадам ад 

 электрарухавiкоў; 

 

 

 лiццё пад цiскам на                    Лiцейшчык 

 тэрмапластаўтаматах (лiцейных          пластмас             13399 

 машынах) дэталей i вырабаў; 

 

 рамонт, мыццё, сушка i прасаванне      Машынiст па мыццю 

 спецвопраткi, забруджанай ядавiтымi    i рамонту 

 рэчывамi, каналiзацыйнай вадкасцю;     спецвопраткi         14042 

 

 абслугоўванне высакавольтных           Матарыст 

 электрарухавiкоў;                      электрарухавiкоў     14757 

 

 напаўненне балонаў звадкаваным         Напаўняльнiк 

 газам i вадкiм хлорам;                 балонаў              15068 

 

 нейтралiзацыя цыянiстых i iншых        Нейтралiзатаршчык 

 ядавiтых адходаў у пячах, ваннах;      цыянiстых 

                                        раствораў            15121 

 

 абслугоўванне (кiраванне)              Машынiсты ўсiх 

 аўтамабiлеразгрузчыкаў,                прафесiй 

 вагонаперакульнiкаў, вентыляцыйных, 

 аспiрацыйных i паветрараздзяляльных 

 установак; газагенератарнай 

 станцыi; газадзьмухных машын, 

 рухавiкоў унутранага згарання; 

 кампрэсарных установак, вадагрэйных i 

 паравых катлоў; маставых i шлюзавых 

 кранаў; пад'ёмных механiзмаў; 

 скрэперных перагружальнiкаў, 

 халадзiльных установак, якiя 

 фармiруюць штабелi; растворапомпавых 

 станцый; 

 

 абслугоўванне абсталявання ў           Абходчык 

 падземных камерах i тунэлях;           вадаправодна- 

                                        каналiзацыйнай 

                                        сеткi               15400 

 

 рамонт топак пячэй, катлоў,            Вогнетрывальшчык    15416 

 каўшоў i iншага абсталявання; 

 

 усе вiды работ, звязаныя з:            Работнiкi ўсiх 

 прымяненнем аптычных квантавых         прафесiй 

 генератараў; радыёактыўнымi рэчывамi i 

 крынiцамi iанiзуючых 

 выпраменьванняў; гандлем i захаваннем 
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 вiна, спiрту i лiкёра-гарэлачнай 

 прадукцыi i пiва; рэгулiроўкай, 

 настройкай, выпрабаваннем i 

 абслугоўваннем генератараў 

 электрамагнiтных палёў радыёчастот; 

 выконваннем усiх вiдаў работ у 

 падземных умовах; 

 

 усе вiды работ i вытворчасцi, 

 звязаныя з: 

 вырабам, захаваннем, транспарцiроўкай  Рабочыя па ўсiх 

 i прымяненнем выбухова-небяспечных     прафесiях 

 рэчываў; прымяненнем адкрытай ртуцi; 

 прымяненнем пнеўматычнага iнструмента, 

 вадалазнымi i падводнымi работамi; 

 выкананнем асноўных тэхналагiчных 

 аперацый у вытворчасцi шклопластыкаў i 

 вырабаў з iх (акрамя кантролю i 

 знiмання аптычных характарыстык); 

 прыстрэлкай i адстрэлкай зброi; 

 прымяненнем лакаў; насычваннем 

 драўнiны антысептыкамi i вогнетрывалымi 

 саставамi, транспарцiроўкай, 

 падрыхтоўкай i прымяненнем 

 ядахiмiкатаў; выдаленнем нечыстот з 

 выграбных i памыйных ям уручную; 

 ачыстка прамысловай каналiзацыйнай 

 сеткi i пастак; работай з пекам; 

 прымяненнем этылавай вадкасцi; 

 абслугоўваннем спецыялiзаваных складоў 

 з гаруча-змазачнымi i выбуховымi 

 матэрыяламi, ядахiмiкатамi, кiслотамi 

 i шчолачамi, хлорам i хлорнай вапнай; 

 работай на вышынi; работай непасрэдна 

 ў боксах, iнсектарыях, вiварыях; 

 заводскiмi хадавымi выпрабаваннямi 

 лакаматываў i маторвагонных цягнiкоў, 

 работай каля гарачай плiты, 

 кандытарскiх пячэй i электражарачных 

 шафаў; выконваннем усiх вiдаў работ у 

 падземных умовах; 

 

 мантаж, устаноўка i рамонт             Радыёманцёр 

 тэлевiзiйных антэн;                    прыёмных 

                                        тэлевiзiйных антэн  17562 

 

 рэгенерацыя адпрацаванага масла, якое  Рэгенератаршчык 

 адбельваецца зямлёй, амiяком,          адпрацаванага 

 сiлiкагелем i актывiраваным вокiсам    масла               17840 

 алюмiнiю; 

 

 прыём кiслот, шчолачаў, малака,        Злiўшчык- 

 патакi, растваральнiкаў, водных        разлiўшчык          18598 

 раствораў у розныя ёмiстасцi i злiў 

 iх у рэзервуары, бакi, цыстэрны, 

 кантэйнеры, бочкi i iншую тару; 

 

 змазванне частак машын, механiзмаў,    Змазчык             18602 

 рухавiкоў, дэталей i вузлоў вагонаў на 

 чыгуначных станцыях, тэхналагiчнага 

 абсталявання ў вытворчасцi тэкстылю; 

 

 мантаж i дэмантаж шын, рамонт          Слесар па рамонту 

 аўтамабiляў, якiя перавозяць           аўтамабiляў         18511 
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 асенiзацыйныя грузы, гнiласнае смецце 

 i ядахiмiкаты, працуючыя на 

 этылiраваным бензiне; 

 

 абслугоўванне падземных газаправодаў   Слесар па 

 i будынкаў на iх;                      эксплуатацыi i 

                                        рамонту падземных 

                                        газаправодаў        18556 

 

 рамонт водаправодных сетак, канапатка, Слесар 

 залiўка раструбаў труб;                аварыйнааднаўленчых 

                                        работ               18447 

 

 рамонт (выпрабаванне) фрэонавых,       Слесар-рамонтнiк    18559 

 амiячных кампрэсараў i халадзiльных 

 установак; тэхналагiчнага абсталявання 

 на матора-выпрабавальных станцыях, 

 якiя працуюць на этылiраваным бензiне; 

 у падземных камерах, тунелях i унутры 

 суднаў; у металургiчных i хiмiчных 

 вытворчасцях, цэхах i на вытворчых 

 участках; у вытворчасцях пластмасавых 

 вырабаў; у спецпральнях; на гарачых 

 участках работ; на каналiзацыйных 

 будынках; 

 

 абслугоўванне каналiзацыйных сетак i   Слесар-сантэхнiк    18560 

 спецпральняў; 

 

 страпоўка i ўвязка грузаў;             Стропальшчык        18897 

 

 перамяшчэнне, зборка, разборка i 

 ўстаноўка на праектную адметку або 

 фундамент машын, механiзмаў, станкоў;  Такелажнiк          19081 

 

 пераноска ўручную i перавозка на       Транспарцiроўшчык   19213 

 цялежках грузаў у тунэлях лiцейных 

 цэхаў, на гарачых участках работ; 

 абслугоўванне шнэкаў, чарвячных i 

 iншых транспарцёраў ў мукамольна- 

 элеватарнай i камбiкормавай 

 вытворчасцях; 

 

 уборка вытворчых памяшканняў у         Прыбiральшчык 

 металургiчных i хiмiчных цэхах,        вытворчых 

 на гарачых участках работ, у           памяшканняў         19528 

 вытворчасцях пластмасавых вырабаў, 

 у палiграфiчнай вытворчасцi, у 

 памяшканнях першапачатковай апрацоўкi 

 шэрсцi i перапрацоўкi паўторнай 

 сыравiны, на участках, дзе ўжываюцца ў 

 адкрытым выглядзе хiмiчныя рэчывы I, 

 II i III класаў небяспекi, уборка 

 грамадзянскiх туалетаў; 

 

 фасоўка, укладка, дазiроўка            Укладчык- 

 паўфабрыкатаў i гатовай прадукцыi      упакоўшчык          19293 

 тару (сыпучыя едкiя рэчывы, рыба, 

 шрыфтавая прадукцыя i друкарскi 

 сплаў); 

 

 ачыстка труб (трубачыст)               Чысцiльшчык         19555 

 пячэй i газаходаў, катлоў, танкаў, 

 цыстэрн, чанаў, нафтаналiўных суднаў 
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 i iншых ёмiстасцей ад тлушчу, граксы, 

 нафгапрадуктаў i хiмпрадуктаў; 

 

 ачыстка i рамонт вентыляцыйных i       Чысцiльшчык 

 пылаўлоўных сiстэм;                    вентыляцыйных 

                                        установак           19558 

 

 састаўленне шыхты, падрыхтоўка         Шыхтоўшчык          19614 

 каталiзатарнай шыхты; 

 

 шлiфаванне i даводка дэталей,          Рабочыя па ўсiх 

 iнструмента да патрэбных памераў       прафесiях 

 з прымяненнем абразiўных кругоў; 

 

 падрыхтоўка сухой шыхты i абмазачнай   Электродчык         19760 

 масы ўручную; 

 

 рамонт i тэхнiчнае абслугоўванне       Электрамеханiк па 

 лiфтаў;                                лiфтам              19778 

 

 абслугоўванне электраустановак,        Электраманцёр па 

 рухавiкоў розных тыпаў, генератараў,   абслугоўванню 

 акумулятараў, зарадна-разрадных i      электраустановак    19850 

 сiлавых шчытоў, выпрамнiкаў; 

 

 абслугоўванне i рамонт                 Электраманцёр па 

 электраабсталявання ў металургiчных i  рамонту i 

 хiмiчных вытворчасцях, цэхах i на      абслугоўванню 

 вытворчых участках, у пральнях;        электраабсталявання 19861 

 

 ручная дугавая, плазменная, газавая    Электрагазазваршчык 19756 

 аўтаматычная i паўаўтаматычная зварка 

 дэталей, вузлоў з сталей, каляровых 

 металаў i сплаваў; 

 

 кiраванне машынамi i механiзмамi, якiя Машынiст па ўсiх 

 прымяняюцца пры выкананнi будаўнiчых,  прафесiях 

 мантажных i рамонтна-будаўнiчых работ; 

 

 афарбоўванне з прымяненнем нiтрафарбы, Маляр               13450 

 нiтраэмалей, лакаў i другiх шкодных 

 рэчыаваў не нiжэй III класа 

 небяспечнасцi; 

 

 абслугоўванне вадагрэйных i паравых    Машынiст (качагар) 

 катлоў розных сiстэм;                  кацельнi            13786 

 

 усе вiды работ, звязаныя з пад'ёмам i 

 перамяшчэннем цяжараў звыш норм, 

 устаноўленых для асоб маладзей 18 

 гадоў. 

 

     Заўвага. Калi ў Спiс уключаны  прафесii  рабочых  пад  агульнай 

назвай   (напрыклад:   вальцоўшчык  стана  халоднага  пракату  труб, 

сталявар,  бурыльшчык  ручнога  бурэння  свiдравiн   i   г.д.),   то 

забараненне  прымянення  працы  асоб,  не  дасягнуўшых   18-гадовага 

ўзросту, распаўсюджваецца таксама на падручных, памочнiкаў i старшых 

рабочых гэтых прафесiй. 
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