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СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ
ОРГАНУ З ІНСПЕКТУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ
№
з/п

Сфера інспектування
(процеси, продукція, послуги)

1
1.

2
Експертиза стану охорони праці та
безпеки промислового виробництва
суб’єкта господарювання під час
виконання робіт підвищеної небезпеки:
1) Устаткування, пов’язане з
виробництвом (виготовленням),
використанням, переробкою,
розподілом, зберіганням,
транспортуванням, застосуванням,
утилізацією чи знешкодженням
вибухонебезпечних і небезпечних
речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса
яких дорівнює або перевищує
значення нормативів порогових мас,
які визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2002
року №956 «Про ідентифікацію та

Вид
інспектування
(під час
експлуатації,
нового
продукту)
3
під час
експлуатації

Заступник начальника – начальник
відділу акредитації органів з сертифікації та інспектування
Ф-08.11.17 (редакція 04) від 05.02.2018

Позначення, назва, розділ та пункт нормативного документа, де
встановлені показники, методи та процедури інспектування

4
Закон України «Про охорону праці», ст. 8, 15,16,17,18, 21
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування
обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій
(АГНКС)
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам загальних професій різних галузей промисловості
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених
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2
декларування безпеки об’єктів
підвищеної небезпеки (Офіційний
вісник України, 2002 р., №29, ст. 1957)
2) Технологічне устатковання та його
елементи систем газопостачання
природним і зрідженим газом
суб’єктів господарювання та
населених пунктів, систем
промислового та міжпромислового
збору і газу, об’єктів
нафтогазовидобувної промисловості, а
також газовикористовуюче
обладнання потужністю понад 0,1
МВт
3) Гірничошахтне та гірничорятувальне
устаткування та устаткування для
видобутку, транспортування,
дроблення, сортування та збагачення
корисних копалин і огрудкування руд
та концентратів у вугільній,
гірничорудній, нерудній,
металургійній та коксохімічній
галузях промисловості.
4) Технологічне устаткування хімічної,
біохімічної, нафтохімічної,
нафтогазопереробної, олійно-жирової,
ефіроолійної, деревообробної,
харчової, переробної, поліграфічної,
легкої та текстильної галузях

3
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4
найманими працівниками осіб з питань охорони праці
НПАОП 0.00–4.12-05 Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони
праці
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження
роботодавцем
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному
транспорті
НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних
засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом
НПАОП 0.00-6.01- 10 Порядок проведення державного технічного
огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
НПАОП 0.00-1.83- 18 Правила охорони праці під час експлуатації
навантажувачів
НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації
атракціонної техніки
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП
40.1-1.32-01
Правила
будови
електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок.
НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час
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промисловості, целюлознопаперового, хлор- та
аміаковикористовуючих виробництв,
переробки пластмас, полімерних
матеріалів і гумотехнічних виробів
5) Обладнання та захисні системи,
призначені для експлуатації
(застосування) в потенційно
вибухонебезпечному середовищі.
6) Устатковання напругою понад 1000В
(електричне устатковання
електричних станцій та мереж;
технологічне електрообладнання).
7) Парові та водогрійні котли
теплопродуктивністю понад 0,1МВт.
8) Трубопроводи пари та гарячої води з
робочим тиском понад 0,05 МПа і
температурою нагріву вище ніж 110
⁰С, посудини, що працюють під
тиском понад 0,05 МПа, крім
автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного
палива.
9) Вантажопідіймальні крани і машини,
ліфти, ескалатори, пасажирські
конвеєри, пасажирські підвісні
канатні дороги, підйомники та
колиски для підіймання працівників.
10) Атракціони підвищеної небезпеки

3
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4
використання виробничого обладнання працівниками
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском
НПАОП 01.0-1.02-18 Правила охорони праці у сільськогосподарському
виробництві
НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного
обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського
виробництва
НПАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним
аміаком (аміачною водою)
НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку
в сільському господарстві
НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій
водогосподарських систем
НПАОП 01.50-1.04-98 Правила охорони праці для господарств
звірівництва
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового
господарства та лісової промисловості
НПАОП 02.0-1.08-95
Правила охорони праці під час проведення
робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України
НПАОП 02.0-3.04-18 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для
працівників лісового господарства
НПАОП 15.0-1.01-17 Правила охорони праці для працівників, зайнятих
на роботах зі зберігання та переробки зерна
НПАОП 15.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для
працівників
кондитерського,
хлібопекарного
та
макаронного
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11) Технологічні транспортні засоби.
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4
виробництва
НПАОП 15.0-3.03-98 Типові норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам м'ясної і молочної промисловості
НПАОП 15.0-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі
працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове,
спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюновоферментаційне, парфюмерно - косметичне та ефіроолійне виробництво)
НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників
м’ясопереробних цехів
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників
виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини
НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового
виробництва
НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безпеки у виробництві олії методом
пресування та екстракції
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників
підприємств по переробці молока
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба,
хлібобулочних та макаронних виробів
НПАОП 15.8-1.29-18 Правила охорони праці для працівників зайнятих
на цукровому виробництві.
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікерогорілчаного виробництва
НПАОП 15.9-1.27-12
Правила охорони праці для виноробного
виробництва
НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охорони праці для працівників
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4
виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв
НПАОП 17.6-1.11-06 Правила охорони праці для підприємств
трикотажної галузі промисловості
НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих
матеріалів
НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного
виробництва
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній
промисловості
НПАОП 20.0-1.03-13 Правила з охорони праці під час виробництва
деревоволокнистих плит
НПАОП 20.0-3.10-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для
працівників деревообробної промисловості
НПАОП 21.0-1.01-87 Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій
промисловості
НПАОП 21.0-3.01-00 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для
працівників целюлозно-паперової промисловості
НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та
організацій поліграфічної промисловості
НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони праці на об’єктах з переробки
пластичних мас
НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охорони праці під час роботи з
полімерними композитними матеріалами
НПАОП 25.0-1.03-13 Правила безпеки праці під час автоклавного
формування і склеювання деталей і агрегатів
НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з
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4
виробництвах пластмасових виробів
НПАОП 25.0-1.05-13 Правила охорони праці на об’єктах при
ротаційному формуванні пластмас
НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та доробленні
деталей з пластичних мас
НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з
виробництва шин та гумових виробів
НПАОП 25.1-1.01-09 Правила охорони праці при обслуговуванні
просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих
гумотехнічних матеріалів та виробів з них
НПАОП 25.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі
НПАОП 25.24-7.03-84 ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств
фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 36.1-1.01-10 Правила охорони праці під час експлуатації
автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва
НПАОП 36.5-7.04-84 ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств з
виробництва іграшок. Вимоги безпеки
НПАОП 92.0-1.02-12 Правила безпеки з улаштування, безпечної
експлуатації та утримання гірськолижних трас
НПАОП 60.2-1.02-14 Правила будови і безпечної експлуатації
пасажирських підвісних канатних доріг
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті
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НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.06-77
Правила будови і безпечної експлуатації
ескалаторів
НПАОП
0.00-1.41-88
Загальні
правила
вибухобезпеки
для
вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних
виробництв
НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних
об'єктах
НПАОП 0.00-5.11-85
Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 40.1-1.03-76 Правила техніки безпеки при експлуатації водного
господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання
електростанцій
НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом.
НПАОН 0.00-1.01-85 Єдині правила охорони надр при розробці
родовищ твердих корисних копалин
НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безопасности при геологоразведочных
работах
НПАОП 74.2-1.06-92 Правила безпеки при геологорозвідувальних
роботах та бурінні свердловин технічного призначення
НПАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні
капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних
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НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час розробки родовищ
рудних та нерудних корисних копалин підземним способом

НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації
електроустатковання та електромереж на відкритих гірничих роботах
НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та
концентратів
НПАОП 45.2-1.02-90 Правила охорони праці під час будівництва та
ремонту об’єктів житлово-комунального господарства.
НПАОП 45.2-1.11-97 Правила
безпечного виконання робіт при
спорудженні об’єктів з монолітного бетону та залізобетону
НПАОП 45.2-1.12-01 Правила безпеки під час реконструкції будівель і
споруд промислових підприємств
НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві (ДБН)
НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових
або мобільних будівельних майданчиках
НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з
будівництва мостів
НПАОП 45.21-1.04-79 Правила безпечної експлуатації житлових і
громадських будівель
НПАОП 45.25-1.01-92 Правила виконання робіт щодо ремонту печей та
димових каналів
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового
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2.

Експертиза стану охорони праці та
під час
безпеки промислового виробництва
експлуатації
суб’єкта господарювання під час
експлуатації машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки:
1) Устаткування, пов’язане з
виробництвом (виготовленням),
використанням, переробкою,
розподілом, зберіганням,
транспортуванням, застосуванням,
утилізацією чи знешкодженням
вибухонебезпечних і небезпечних
речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса
яких дорівнює або перевищує
значення нормативів порогових мас,
які визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2002
року №956 «Про ідентифікацію та
декларування безпеки об’єктів
підвищеної небезпеки (Офіційний
вісник України, 2002 р., №29, ст. 1957)
2) Технологічне устатковання та його
елементи систем газопостачання
природним і зрідженим газом
суб’єктів господарювання та
населених пунктів, систем
промислового та міжпромислового
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Закон України «Про охорону праці» , ст. 8, 15,16,17,18, 21
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування
обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій
(АГНКС)
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам загальних професій різних галузей промисловості
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених
найманими працівниками осіб з питань охорони праці
НПАОП 0.00–4.12-05 Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони
праці
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на
підприємстві
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному
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збору і газу, об’єктів
нафтогазовидобувної промисловості, а
також газовикористовуюче
обладнання потужністю понад 0,1
МВт
3) Гірничошахтне та гірничорятувальне
устаткування та устаткування для
видобутку, транспортування,
дроблення, сортування та збагачення
корисних копалин і огрудкування руд
та концентратів у вугільній,
гірничорудній, нерудній,
металургійній та коксохімічній
галузях промисловості.
4) Технологічне устаткування хімічної,
біохімічної, нафтохімічної,
нафтогазопереробної, олійно-жирової,
ефіроолійної, деревообробної,
харчової, переробної, поліграфічної,
легкої та текстильної галузях
промисловості, целюлознопаперового, хлор- та
аміаковикористовуючих виробництв,
переробки пластмас, полімерних
матеріалів і гумотехнічних виробів.
5) Обладнання та захисні системи,
призначені для експлуатації
(застосування) в потенційно
вибухонебезпечному середовищі.

3
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4
транспорті
НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних
засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом
НПАОП 0.00-6.01- 10 Порядок проведення державного технічного
огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
НПАОП 0.00-1.83- 18 Правила охорони праці під час експлуатації
навантажувачів
НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації
атракціонної техніки
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП
40.1-1.32-01
Правила
будови
електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок.
НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час
використання виробничого обладнання працівниками
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском
НПАОП 01.0-1.02-18 Правила охорони праці у сільськогосподарському
виробництві
НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного
обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського
виробництва
НПАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним
аміаком (аміачною водою)
НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку
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2
Устатковання напругою понад 1000В
(електричне устатковання
електричних станцій та мереж;
технологічне електрообладнання).
Парові та водогрійні котли
теплопродуктивністю понад 0,1МВт.
Трубопроводи пари та гарячої води з
робочим тиском понад 0,05 МПа і
температурою нагріву вище ніж 110
⁰С, посудини, що працюють під
тиском понад 0,05 МПа, крім
автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного
палива.
Вантажопідйомні крани і машини,
ліфти, ескалатори, пасажирські
конвеєри, пасажирські підвісні
канатні дороги, підйомники та
колиски для підіймання працівників.
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в сільському господарстві
НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій
водогосподарських систем
НПАОП 01.50-1.04-98 Правила охорони праці для господарств
звірівництва
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового
господарства та лісової промисловості
НПАОП 02.0-1.08-95 Правила охорони праці під час проведення робіт з
видалення дерев і пеньків у населених пунктах України
НПАОП 02.0-3.04-18 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для
працівників лісового господарства
НПАОП 15.0-1.01-17 Правила охорони праці для працівників, зайнятих
на роботах зі зберігання та переробки зерна
НПАОП 15.0-3.01-07
Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для
працівників
кондитерського,
хлібопекарного
та
макаронного
виробництва
НПАОП 15.0-3.03-98 Типові норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам м'ясної і молочної промисловості
НПАОП 15.0-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі
працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове,
спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюновоферментаційне, парфюмерно-косметичне та ефіроолійне виробництво)
НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників
м’ясопереробних цехів
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НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників
виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини
НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового
виробництва
НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безпеки у виробництві олії методом
пресування та екстракції
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників
підприємств по переробці молока
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба,
хлібобулочних та макаронних виробів
НПАОП 15.8-1.29-18 Правила охорони праці для працівників зайнятих
на цукровому виробництві.
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікерогорілчаного виробництва
НПАОП 15.9-1.27-12 Правила охорони праці для виноробного
виробництва
НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охорони праці для працівників
виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв
НПАОП 17.6-1.11-06 Правила охорони праці для підприємств
трикотажної галузі промисловості
НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих
матеріалів
НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного
виробництва
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній
промисловості
НПАОП 20.0-1.03-13 Правила з охорони праці під час виробництва
деревоволокнистих плит
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НПАОП 20.0-3.10-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для
працівників деревообробної промисловості
НПАОП 21.0-1.01-87 Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій
промисловості
НПАОП 21.0-3.01-00 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для
працівників целюлозно-паперової промисловості
НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та
організацій поліграфічної промисловості
НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони праці на об’єктах з переробки
пластичних мас
НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охорони праці під час роботи з
полімерними композитними матеріалами
НПАОП 25.0-1.03-13 Правила безпеки праці під час автоклавного
формування
НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з
виробництвах пластмасових виробів
НПАОП 25.0-1.05-13 Правила охорони праці на об’єктах при
ротаційному формуванні пластмас
НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та доробленні
деталей з пластичних мас
НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з
виробництва шин та гумових виробів і склеювання деталей і агрегатів
НПАОП 25.1-1.01-09 Правила охорони праці при обслуговуванні
просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих
гумотехнічних матеріалів та виробів з них
НПАОП 25.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
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спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі
НПАОП 25.24-7.03-84 ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств
фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 36.1-1.01-10 Правила охорони праці під час експлуатації
автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва
НПАОП 36.5-7.04-84 ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств з
виробництва іграшок. Вимоги безпеки
НПАОП 92.0-01.02-12 Правила безпеки з улаштування, безпечної
експлуатації та утримання гірськолижних трас
НПАОП 60.2-1.02-14 Правила будови і безпечної експлуатації
пасажирських підвісних доріг
НПАОП 0.00-1.80.18 Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації
ескалаторів
НПАОП
0.00-1.41-88
Загальні
правила
вибухобезпеки
для
вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних
виробництв канатних доріг
НПАОП 40.1-1.03-76 Правила техніки безпеки при експлуатації водного
господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання
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4
електростанцій
НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних
об'єктах
НПАОП 0.00-5.11-85
Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом.
НПАОН 0.00-1.01-85 Єдині правила охорони надр при розробці родовищ
твердих корисних копалин
НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безопасности при геологоразведочных
работах
НПАОП 74.2-1.06-92 Правила безпеки при геологорозвідувальних
роботах та бурінні свердловин технічного призначення
НПАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні
капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних
робіт
НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних
та нерудних корисних копалин підземним способом
НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації
електроустатковання та електромереж на відкритих гірничих роботах
НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та
концентратів
НПАОП 92.0-01.02-12 Правила безпеки з улаштування, безпечної
експлуатації та утримання гірськолижних трас
НПАОП 60.2-1.02-14 Правила будови і безпечної експлуатації
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Експертиза щодо відповідності машин,
механізмів устаткування підвищеної
небезпеки вимогам законодавства про
охорону праці та промислової безпеки з
метою отримання дозволу на їх
застосування:
1) Устаткування, пов’язане з
виробництвом (виготовленням),

3

під час
експлуатації та
нового
продукту
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пасажирських підвісних канатних доріг
НПАОП 45.2-1.02-90 Правила охорони праці під час будівництва та
ремонту об’єктів житлово-комунального господарства.
НПАОП 45.2-1.11-97 Правила
безпечного виконання робіт при
спорудженні об’єктів з монолітного бетону та залізобетону
НПАОП 45.2-1.12-01 Правила безпеки під час реконструкції будівель і
споруд
НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві (ДБН)
НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових
або мобільних будівельних майданчиках
НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з
будівництва мостів
НПАОП 45.21-1.04-79 Правила безпечної експлуатації житлових і
громадських будівель
НПАОП 45.25-1.01-92 Правила виконання робіт щодо ремонту печей та
димових каналів
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового
господарства та лісової промисловості
промислових підприємств
Закон України «Про охорону праці» , ст. 8, 15,16,17,18, 21
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування
обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій
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використанням, переробкою,
розподілом, зберіганням,
транспортуванням, застосуванням,
утилізацією чи знешкодженням
вибухонебезпечних і небезпечних
речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса
яких дорівнює або перевищує
значення нормативів порогових мас,
які визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2002
року №956 «Про ідентифікацію та
декларування безпеки об’єктів
підвищеної небезпеки (Офіційний
вісник України, 2002 р., №29, ст. 1957)
2) Технологічне устатковання та його
елементи систем газопостачання
природним і зрідженим газом
суб’єктів господарювання та
населених пунктів, систем
промислового та міжпромислового
збору і газу, об’єктів
нафтогазовидобувної промисловості, а
також газовикористовуюче
обладнання потужністю понад 0,1
МВт
3) Гірничошахтне та гірничорятувальне
устаткування та устаткування для
видобутку, транспортування,
дроблення, сортування та збагачення

3
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(АГНКС)
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному
транспорті
НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних
засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом
НПАОП 0.00-1.83- 18 Правила охорони праці під час експлуатації
навантажувачів
НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації
атракціонної техніки
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП
40.1-1.32-01
Правила
будови
електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок.
НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час
використання виробничого обладнання працівниками
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском
НПАОП 01.0-1.02-18 Правила охорони праці у сільськогосподарському
виробництві
НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного
обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського
виробництва
НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій
водогосподарських систем
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2
корисних копалин і огрудкування руд
та концентратів у вугільній,
гірничорудній, нерудній,
металургійній та коксохімічній
галузях промисловості.
Технологічне устаткування хімічної,
біохімічної, нафтохімічної,
нафтогазопереробної, олійно-жирової,
ефіроолійної, деревообробної,
харчової, переробної, поліграфічної,
легкої та текстильної галузях
промисловості, целюлознопаперового, хлор- та
аміаковикористовуючих виробництв,
переробки пластмас, полімерних
матеріалів і гумотехнічних виробів.
Обладнання та захисні системи,
призначені для експлуатації
(застосування) в потенційно
вибухонебезпечному середовищі.
Устатковання напругою понад 1000В
(електричне устатковання
електричних станцій та мереж;
технологічне електрообладнання).
Парові та водогрійні котли
теплопродуктивністю понад 0,1МВт.
Трубопроводи пари та гарячої води з
робочим тиском понад 0,05 МПа і
температурою нагріву вище ніж 110
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НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового
господарства та лісової промисловості
НПАОП 15.0-1.01-17 Правила охорони праці для працівників, зайнятих
на роботах зі зберігання та переробки зерна
НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників
м’ясопереробних цехів
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників
виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини
НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового
виробництва
НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безпеки у виробництві олії методом
пресування та екстракції
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників
підприємств по переробці молока
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба,
хлібобулочних та макаронних виробів
НПАОП 15.8-1.29-18 Правила охорони праці для працівників зайнятих
на цукровому виробництві.
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікерогорілчаного виробництва
НПАОП 15.9-1.27-12 Правила охорони праці для виноробного
виробництва
НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охорони праці для працівників
виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв
НПАОП 17.6-1.11-06 Правила охорони праці для підприємств
трикотажної галузі промисловості
НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих
матеріалів
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2
⁰С, посудини, що працюють під
тиском понад 0,05 МПа, крім
автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного
палива.
9) Вантажопідйомні крани і машини,
ліфти, ескалатори, пасажирські
конвеєри, пасажирські підвісні
канатні дороги, підйомники та
колиски для підіймання працівників.
10) Атракціони підвищеної небезпеки
(стаціонарні, пересувні та мобільні).
11) Технологічні транспортні засоби
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НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного
виробництва
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній
промисловості
НПАОП 20.0-1.03-13 Правила з охорони праці під час виробництва
деревоволокнистих плит
НПАОП 21.0-1.01-87 Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій
промисловості
НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та
організацій поліграфічної промисловості
НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони праці на об’єктах з переробки
пластичних мас
НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охорони праці під час роботи з
полімерними композитними матеріалами
НПАОП 25.0-1.03-13 Правила безпеки праці під час автоклавного
формування і склеювання деталей і агрегатів i. загальні положення
НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з
виробництвах пластмасових виробів
НПАОП 25.0-1.05-13 Правила охорони праці на об’єктах при
ротаційному формуванні пластмас
НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та доробленні
деталей з пластичних мас
НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з
виробництва шин та гумових виробів і склеювання деталей і агрегатів
НПАОП 25.1-1.01-09 Правила охорони праці при обслуговуванні
просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих
гумотехнічних матеріалів та виробів з них
НПАОП 25.24-7.03-84 ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств
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4
фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 36.1-1.01-10 Правила охорони праці під час експлуатації
автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва
НПАОП 36.5-7.04-84 ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств з
виробництва іграшок. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-1.80.18 Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації
ескалаторів
НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та
концентратів
НПАОП 60.2-1.02-14 Правила будови і безпечної експлуатації
пасажирських підвісних канатних доріг
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового
господарства та лісової промисловості підприємств
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