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РЕФЕРАТ 

Плоская Анна Евгеньевна 

 

Реферат дипломной работы по теме «Документационное обеспечении 

деятельности предприятий в сфере утилизации боеприпасов в Республике 

Беларусь». 

Объем дипломной работы 95 страницы, 72 использованных источника, 17 

приложений. 

Объектом исследования является документационное сопровождение 

процесса утилизации боеприпасов в Республики Беларусь. 

Ключевые слова, используемые в работе: документационное обеспечение, 

органы государственного управления, промышленная безопасность, утилизация 

боеприпасов, технологическая документация. 

Объектом исследования является документационное сопровождение 

процесса утилизации боеприпасов в Республики Беларусь. 

Предметом исследования является организация документационного 

обеспечения процесса утилизации боеприпасов на примере в Республиканском 

казенного предприятия «Центр утилизации артиллерийских и инженерных 

боеприпасов». 

Целью написания дипломной работы является анализ документационного 

обеспечения процесса утилизации боеприпасов в Республиканском казенного 

предприятия «Центр утилизации артиллерийских и инженерных боеприпасов». 

Актуальность темы дипломной работы обуславливается тем, что 

правильное и полное документирование процесса утилизации боеприпасов, 

обеспечивает безопасное производство экономически оправданными 

безопасными и экологически безвредными методами в полезную для народного 

хозяйства продукцию высокого качества, а вредные отходы уничтожить 

экологически чистыми методами в установленные сроки. 

Теоретическую основу настоящей работы составили научные работы и 

исследования, посвященные отражению современного состояния 

организационных и технологических вопросов по утилизации боеприпасов,  

обеспечению экологической и технологической безопасности при проведении 

работ с повышенной опасностью. 

Нормативную правовую основу работы составили нормативные правовые 

акты Республики Беларусь устанавливающие правила и порядок безопасной 

эксплуатации производств по утилизации боеприпасов, технические 

нормативные правовые акты с изменениями и дополнениями содержащие 

общие требования по охране труда и пожарной безопасности при проведении 

работ на опасных производственных объектах.   
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РЭФЕРАТ 
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Рэферат дыпломнай працы па тэме «Дакументацыйнага забеспячэння 

дзейнасці прадпрыемстваў у сферы ўтылізацыі боепрыпасаў у Рэспубліцы 

Беларусь». 

Аб'ём дыпломнай працы 95 старонкі, 72 выкарыстаных крыніцы, 17 

прыкладанняў. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца дакументацыйнае суправаджэнне 

працэсу ўтылізацыі боепрыпасаў у Рэспублікі Беларусь. 

Ключавыя словы, якія выкарыстоўваюцца ў рабоце: дакументацыйнае 

забеспячэнне, органы дзяржаўнага кіравання, прамысловая бяспека, утылізацыя 

боепрыпасаў, тэхналагічная дакументацыя. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца дакументацыйнае суправаджэнне 

працэсу ўтылізацыі боепрыпасаў у Рэспублікі Беларусь. 

Прадметам даследавання з'яўляецца арганізацыя дакументацыйнага 

забеспячэння працэсу ўтылізацыі боепрыпасаў на прыкладзе ў Рэспубліканскім 

казённага прадпрыемства «Цэнтр утылізацыі артылерыйскіх і інжынерных 

боепрыпасаў». 

Мэтай напісання дыпломнай працы з'яўляецца аналіз дакументацыйнага 

забеспячэння працэсу ўтылізацыі боепрыпасаў у Рэспубліканскім казённага 

прадпрыемства «Цэнтр утылізацыі артылерыйскіх і інжынерных боепрыпасаў». 

Актуальнасць тэмы дыпломнай працы абумоўліваецца тым, што 

правільнае і поўнае дакументаванне працэсу ўтылізацыі боепрыпасаў, 

забяспечвае бяспечную вытворчасць эканамічна апраўданымі бяспечнымі і 

экалагічна бясшкоднымі метадамі ў карысную для народнай гаспадаркі 

прадукцыю высокай якасці, а шкодныя адходы знішчыць экалагічна чыстымі 

метадамі ва ўстаноўленыя тэрміны. 

Тэарэтычную аснову сапраўднай працы склалі навуковыя працы і 

даследаванні, прысвечаныя адлюстраванню сучаснага стану арганізацыйных і 

тэхналагічных пытанняў па ўтылізацыі боепрыпасаў, арганізацыі экалагічнай і 

тэхналагічнай бяспекі пры правядзенні работ з павышанай небяспекай. 

Нарматыўную прававую аснову работы склалі нарматыўныя прававыя 

акты Рэспублікі Беларусь ўстанаўліваюць правілы і парадак бяспечнай 

эксплуатацыі вытворчасцей па ўтылізацыі боепрыпасаў, тэхнічныя 

нарматыўныя прававыя акты са зменамі і дапаўненнямі змяшчаюць агульныя 

патрабаванні па ахове працы і пажарнай бяспекі пры правядзенні работ на 

небяспечных вытворчых аб'ектах. 
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ABSTRACT 

Anna Ploskaya 

 

Abstract of the thesis on the topic "Documentation of the activities of 

enterprises in the field of ammunition disposal in the Republic of Belarus". 

The volume of the thesis is 95 pages, 72 sources used, 17 applications. 

The object of the study is the documentation support of the ammunition 

disposal process in the Republic of Belarus. 

Key words used in the work: documentation support, government bodies, 

industrial safety, ammunition disposal, technological documentation. 

The object of the study is the documentation support of the ammunition 

disposal process in the Republic of Belarus. 

The subject of the study is the organization of documentation support for the 

process of ammunition disposal by the example of the Republican state enterprise 

"The Center for the Utilization of Artillery and Engineering Ammunition". 

The purpose of writing the thesis is to analyze the documentation of the 

ammunition disposal process in the Republican state enterprise "The Center for the 

Utilization of Artillery and Engineering Ammunition". 

The actuality of the theme of the thesis is conditioned by the fact that the 

correct and complete documentation of the ammunition utilization process ensures 

safe production by economically sound safe and environmentally friendly methods 

into high-quality products useful for the national economy, and destroying harmful 

wastes in an environmentally friendly manner in a timely manner. 

The theoretical basis of this work was scientific work and research on the 

reflection of the current state of organizational and technological issues on the 

disposal of ammunition, ensuring environmental and technological safety in carrying 

out work with increased risk. 

Normative legal basis of the work was the normative legal acts of the Republic 

of Belarus establishing rules and procedures for the safe operation of munitions 

disposal facilities, technical normative legal acts with amendments and additions 

containing general requirements for labor protection and fire safety in work at 

hazardous production facilities. 

  


