ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
тел. 52-29-45
документів, які надаються в експертну організацію для підтвердження спроможності
суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної
небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.
1. Заява із вказанням переліку робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної
небезпеки.
2. Перелік наданих документів.
3. Свідоцтво про державну реєстрацію підпрємства.
4. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру.
5. Копії попередніх дозволів (якщо вони були).
6. Ліцензія на право виконання заявлених робіт (якщо вони ліцензуються).
7. Витяг з статуту підприємства ( розділ „Мета діяльності”).
8. Договір оренди адміністративних, виробничих приміщень (за наявності).
9. Договір із спеціалізованою організацією на поставку стиснених і зріджених газів (за
необхідності).
10. Договір на вивезення і утилізацію
сміття, утилізацію відходів карбіду кальцію (за
необхідності).
11. Довідка про наявність індивідуальних засобів захисту, акти і протоколи їх випробування.
12. Довідка про наявність технічного устаткування та обладнання з вказанням його типу,
марки, року випуску, країни виробника, технічних характеристик, завірена печаткою.
Документи, які підтверджують навченість та перевірку знань з питань охорони праці
керівників, посадових осіб та працівників підприємства.
13. Копії протоколів з перевірки знань з питань охорони праці:

 керівника підприємства;
 інженера з охорони праці, або особи, яка виконує обов’язки інженера з охорони праці;
 членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці з числа працівників підприємства (при
наявності);
 посадових осіб підприємства; відповідальних за експлуатацію устаткування підвищеної
небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки;
 відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства (група
допуску не менше IV).

14. Копії протоколів перевірки знань з питань охорони праці у працівників, які виконують
роботи підвищеної небезпеки або експлуатують устаткування підвищеної небезпеки
(окремо на ІТП і на робітників).
15. Документи, які підтверджують спеціальну професійну підготовку працівників, які
обслуговують устаткування підвищеної небезпеки (за наявності):
 машиніст крана;
 стропальник;
 оператор котельні;
 електро – газо зварник;
 слюсар з ремонту газового обладнання;
 оператора АЗС;
 водій технологічного транспортного засобу і інші.

16. Копії висновків психофізіологічної експертизи (для працівників, які виконують роботи, де є
потреба у професійному доборі).
17. Положення про систему управління ОП підприємства.
18. Положення про службу охорони праці (за наявності).
19. Положення про Комісію з питань охорони праці підприємства (за наявності).
20. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
працівників підприємства.
21. Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони
праці.
22. Посадові інструкції, затверджені в установленому порядку:



керівника підприємства;
інженера з охорони праці (або особи, яка виконує обов’язки інженера з ОП підприємства);



ІТП, яких призначено відповідальними особами за виконаня робіт підвищеної небезпеки
та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки (відповідно до заявлених робіт та
наявності устаткування).

Документи, які підтверджують організацію безпечного виконання робіт підвищеної
небезпеки та нагляду за утриманням і експлуатацією устаткування підвищеної небезпеки.
23. Наказ про створення служби ОП і призначення інженера з охорони праці (для підприємств,
на яких працює більше 50 працюючих).
24. Наказ про призначення інженера з охорони праці (або особи, яка виконує обов’язки
інженера з ОП, для підприємства на якому працює менше 50 працівників).
25. Наказ про затвердження „Положення про систему управління ОП підприємства”,
„Положення про службу охорони праці”, „Положення про комісію з питань охорони праці
підприємства”, „Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці працівників підприємства”.
26. Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників
підприємства.
27. Наказ про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки.
28. Наказ про допуск конкретних працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки та
експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.
29. Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці та виробничих інструкцій.
30. Наказ про призначення відповідального за проведення медичного огляду працівників та
перелік професій працівників, які підлягають медичному огляду.
31. Наказ про призначення відповідального за видачу наряд-допусків.
32. Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються по наряд-допусках.
33. Зразок наряд-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки.
34. Копії наказів про призначення відповідальних осіб, згідно вимог НПАОП (при наявності):
 відповідального за безпечну експлуатацію електрогосподарства;
 відповідального за газове господарство;
 відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію котлів;
 відповідального за справний стан і безпечну дію посудин;
 відповідального по нагляду за технічним станом і безпечну експлуатацію посудин;
 відповідального за безпечне збереження та транспортування і експлуатацію балонів із стиснутими та
зрідженими газами;
 відповідального за безпечну експлуатацію газополум’яного обладнання;
 відповідального за безпечне проведення гірничих робіт;
 відповідального по нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та
машин;
 відповідального за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів;
 відповідального за утримання в справному змінних вантажозахоплюючих пристроїв і тари;
 відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами;
 відповідального за організацію експлуатації ліфтів та організацію робіт з технічного обслуговування і
ремонту ліфтів;
 відповідального за справний стан ліфтів;
 відповідального за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічних транспортних засобів,
 відповідального за випуск технічно справних автомобілів на лінію і проведення передрейсового медогляду;
 відповідального за безпечне виконання будівельно-монтажних робіт;
 відповідального за безпечне виконання робіт будівельними машинами і механізмами;
 відповідального за безпечне виконання робіт з підйомних і підвісних колисок та механічних підйомників;
 відповідального за утримання будівельних машин та механізмів в робочому стані (за умови наявності їх на
балансі підприємства).

34. Протоколи електровимірів заземлення ізоляції, петлю (Ф-0).
35. Результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.
36. Перелік наявних нормативних документів і спеціальної літератури з охорони праці.
Інструкції з охорони праці для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки,
експлуатують устаткування підвищеної небезпеки (відповідно до заявлених робіт та наявності
устаткування), експлуатаційні документи на обладнання підвищеної небезпеки, яке
використовується для виконання робіт підвищеної небезпеки, технологічні карти, проекти
організації робіт, журнали, безпеку технологічних процесів, ПЛАСи, декларації безпеки,
наявність та стан засобів колективного та індивідуального захисту, санітарно-побутові умови,
обов’язковий медичний огляд, тощо – перевіряються під час обстеження підприємства.

Експерт технічний має право, згідно вимог Закону України „Про наукову та науковотехнічну експертизу”, вимагати додаткові матеріали, розрахунки, обгрунтування, які необхідні
для підготовки об’єктивних висновків.

На експертизу подаються копії документів, завірені у встановленому
порядку.
За необхідності, навчально-діагностичний відділ ДП «Тернопільський ЕТЦ» проводить
навчання з питань охорони праці керівників підприємств, членів комісії з ОП підприємств,
відповідальних осіб по різних напрямках, також навчання по різних нормативно-правових актах
з охорони праці, які є в покажчику НПАОП, надає послуги з перевірки знань та підвищення
груп допуску електробезпеки, проводить психофізіологічне обстеження працівників. тел. (0352)
52-29-61.

