
  Керівнику  

ДП "Тернопільський експертно- 

технічний центр Держпраці"    
   

  
______________________________________________________________________  

(назва суб’єкту господарської діяльності)  

______________________________________________________________________  
(індекс, адреса, телефон)  

просить провести експертизу документації та обстеження підприємства на відповідність його 

вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, для 

одержання (продовження) дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки: 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
  

  
Заповнюється експертом технічним ДП „Тернопільський ЕТЦ”  

  

Кількість робіт підвищеної небезпеки -  ______ роб.  
  

Кількість працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, та посадових осіб, які  

здійснюють  керівництво та  організацію  безпечного  виконання  робіт  підвищеної  небезпеки -______чол.  

  
Кількість одиниць обладнання -  ______ шт.  

  

                                      Перевірив:  

Експерт технічний ___________   
(підпис)    

  
Перелік та кількість одиниць обладнання, устаткування, машин, механізмів підвищеної небезпеки, яке 

експлуатується Замовником та пов’язане з виконанням робіт підвищеної небезпеки (див. на звороті).  

  

Керівник  _______________                   ___________            _____________________  
                                                    (посада)                                                                  (підпис)                                            (прізвище, ім’я, по-батькові)   

                                                          М.П.  
  



Договір  № ___-Д-__________ від „___” __________ 20___ р.  
  

Перелік та кількість одиниць обладнання, устаткування, машин, механізмів підвищеної небезпеки, 

яке експлуатується Замовником та пов’язане з виконанням робіт підвищеної небезпеки  

  

1. Устатковування, пов’язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, 

транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин 

______________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

2. Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт, технологічне устаткування, трубопроводи 

природнього газу __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

3. Електрообладнання, призначене для експлуатації у  вибухонебезпечних зонах _________________________   

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

4. Електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою 

понад 1000 В 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________________________  

5. Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт _______________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

6. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа _________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

7. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110°С  

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  

8. Вантажопідіймальні крани і машини, підйомники ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________________________  

9. Ліфти, ескалатори _______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

10. Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах 

Держгірпромнагляду _______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

11. Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин, конвеєрні стрічки для нерудної, 

металургійної промисловості, устаткування для дроблення, сортування корисних копалин, технологічне 

обладнання з переробки природного каменю__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  

12. Технологічне устаткування хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, 

коксохімічної промисловості,  

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________________________________  

13. Технологічне устаткування ливарної промисловості ________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

14. Технологічне устаткування олійно-жирової, ефіроолійної, харчової, переробної промисловості __________ 

________________________________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________________________________ 

15. Технологічне устаткування деревообробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості, 

целюлозно-паперового виробництва _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  



16. Технологічне устаткування хлор- та аміаковикористовуючих виробництв ____________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________________________________  

17. Технологічне устаткування для переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробництв   

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

18. Атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та мобільні _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___  

    

Якщо при проведенні обстеження виробничої бази підприємства технічні експерти Центру виявлять невідповідність переліку і кількості заявленого 

та існуючого обладнання,  то буде здійснено перерахунок вартості робіт.  

Керівник  _______________                   _____________            __________________________  
                                             (посада)                                                      (підпис)                                            (прізвище, ім’я, по-батькові)                                                        
М.П.                                           


