Реєстраційний номер заявки

НЛАУ

70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ
ОРГАНУ З ІНСПЕКТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»

№

з/п

С ф ер а ін с п е к т у в а н н я (п р о ц е с и , п р о д у к ц ія ,
п о сл у г и )

1

2

1

Е к сп ер т и за с т а н у о х о р о н и п р а ц і т а б езп ек и
п р о м и с л о в о г о в и р о б н и ц т в а с у б ’єк т а
г о с п о д а р ю в а н н я п ід ч а с в и к о н а н н я
за я в л е н и х р обіт:

устагковання, пов’язане з виробництвом
(виготовленням), використанням, переробкою,
розподілом, зберіганням, транспортуванням,
застосуванням, утилізацією чи знешкодженням
вибухопожежонебезпечних 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
р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”;

В и д ін с п е к т у в а н н я
(п ід ч ас е к с п л у а т а ц ії,
нового продукту)

П о зн а ч е н н я , н а зв а , р о зд іл т а п у н к т н о р м а т и в н о г о
д о к у м е н т а , д е в с т а н о в л е н і п о к а з н и к и , м е т о д и та
п р о ц ед у р и ін с п е к т у в а н н я

3

4

Під час експлуатації,
нового продукту

Закон України «Про охорону праці», ст.8,15,16, 17, 18, 21
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р.
№1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устагковання
підвищеної небезпеки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р.
№687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002р.
№956 «Про ідентифікаційна дйк'Ларування безпеки
об’єктів підвищеної небсзГщіКгТТ)
ПУЕ «Правила улаштованая е^^троу&гановок»

||*1дОКу№енТІВЬ і;
.о / °
Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації органів з сертифікації та інспскід ванн>т№ С--С:
^В.С. Коломієць
^
Ф ОН. 11.17 (редакція 05) від 03.07.2019
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Реєстраційний номер заявки

70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
технологічне устатковання та його елементи
систем
продуктопроводів
(нафтонродуктопроводів,
аміакопроводів.
етиленопроводів), газопостачання природним і
зрідженим газом суб'єктів господарювання та
населених пунктів, систем промислового та
міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів
нафтогазовидобувної промисловості, а також
газовикористовуюче обладнання потужністю
понад 0,1 МВт;
технологічне
устатковання
хімічної,
біохімічної,
нафтохімічної,
нафтогазопереробної,
олійно-жирової,
ефіроолійної,
деревообробної,
харчової,
переробної галузях промисловості, хлор- та
аміаковикористовуючих виробництв;
обладнання та захисні системи, призначені для
експлуатації (застосування) в потенційно
вибухонебезпечному середовищі;
устатковання
напругою
понад
1000 В
(електричне устатковання електричних станцій
та мереж; технологічне електрообладнання);
парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
трубопроводи пари та гарячої води з робочим

ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів»
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної
експлуатації ліфтів»
НПАОГ1 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосуван-ня
засобів індивідуального захисту органів дихання»
НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної
експлуатації ескалаторів»
НПАОП 0.00-1.14-70 «Правила будови та безпечної
експлуатації поршневих компресорів, що працюють на
вибухонебезпечних і токсичних газах»
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 0.00-1.19-08 «Правила охорони праці для
нафтохімічних підприємств»
НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила з безпечної експлуатації
систем вентиляції у хімічних виробництвах»
НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки
для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних
і нафтопереробних виробництв»
НПАОП 0.00-1.45-69 «Прав^ФфАе^бш^гіри зберіганні,
перевезенні та застосу ва 11 ні д) и^нїїбдітцч і|х отруйних
речовин»
НПАОП 0.00-1,45-70 «Праї
$и зберіганні,

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації органів з сертифікації та інспектуванні ^ *
Ф-08.11.17 (редакція 05) від 03.07.2019

є

Коломієць
Аркуш 2 з 21

НАЛУ

Реєстраційний номер заявки

70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
тиском понад 0,05 МГІа і температурою нагріву
вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під
тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних
газових балонів, що є ємностями для газового
моторного палива;
вантажопідіймальні крани і машини, ліфти,
ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські
підвісні
канатні
дороги,
фунікулери,
підйомники та колиски для підіймання
працівників;
атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні,
пересувні та мобільні);
технологічні транспортні засоби.

перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин»
НПАОП 0.00-1.51 -88 «Правила будови та безпечної
експлуатації фреонових холодильних установок»
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском»
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на
автомобільному транспорті»
НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації фахівців з
неруйнівного контролю»
НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря»
НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час
холодного оброблення металів»
НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час
експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних
установок»
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-1.72-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технодОфічййх Трубопроводів»
НПАОП 0.00-1.75-15 «НрЙійіа ои^бйи праці під час
вантажно- розвантажувальних |Х)б
НПАОП 0.00-1,76-15«Правил Л
систем газопоста-

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації органів з сертифікації та інспектуваьЬ+я,
Ф-08.11.17 (редакція 05) від 03.07.2019
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Реєстраційний номер заявки

70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
чання»
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання»
НПАОП 0.00-2.01-05' «Перелік робіт з підвищеною
небезпекою»
НПАОП 0.00-7.16-18 «Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують)
експертизу
стану
охорони
праці
та
безпеки
промислового виробництва»
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і
охорони здоров’я при використанні працівниками
засобів індивідуального захисту на робочому місці»
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з
питань охорони праці підприємства»
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 0.00-4.15-98 <фІО;к)Жения про розробку
інструкцій з охорони праці»''',
НПАОП 0.00-4.21-04 « І инб
дня про службу
охорони праці»_____
Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації органів з сертифікації та інспектуванн
Ф-08.11.17 (редакція 05) від 03.07.2019
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Реєстраційний номер заявки

70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт»
НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації
безпечного ведення вогневих робіт на
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних
об'єктах»
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та
затвердження власником нормативних актів про охорону
праці, що діють на підприємстві»
НПАОП 0.00-6.08-07 «Порядок атестації фахівців, які
мають право проводити технічний огляд та/або
експертне обстеження устаткування підвищеної
небезпеки»
НПАОП 0.00-7.10-07 «Вимоги до спеціалізованих та
експертних організацій, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687»
НПАОП 0.00-7.1 1-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно
вибухонебезпечних середовищах»
НПАОП 0.00-7.13-14 «Вимор^^р^р^отрдавців щодо
захисту працівників від ш
електроV?магнітних полів»
НПАОП 0.00-7.14-17 «
ахисту
Заступник начальника управліпня-начальник відділу акредитації органів з сертифікації та інспектуван
Ф-08. 11.17 (редакція 05) від 03.07.2019

5.С. Коломієць
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Реєстраційний номер заявки

70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
здоров'я під час використання виробничого обладнання
працівниками»
НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту
здоров’я працівників під час роботи з екранними
пристроями»
НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо
захисту працівників від шкідливого впливу хімічних
речовин»
НПАОП 01.0-1.01-12 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві»
НПАОП 02.0-1.04-05 «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості»
НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України»
НПАОП 11.1-1.1 1-86 «Правила безпеки при експлуатації
газопереробних заводів»
НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки
зерна»
НПАОП 15.9-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового
та лікеро-г орілчаного виробництва»
НПАОП 15.8-1.27-02 «Правидд-бещеки для виробництва
хліба, хлібобулочних та Мсікафгщйхліщрггбіїг»
НПАОП 15.4-1.06-97 «11равцд& безпеф.ддя олійноДля
жирового виробництва» 2 у/
І А документів/о,
О—X
/А>І
Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації органів з сертифікації та інспектуванш
кЄ. Коломієць
Ф-08.11.17 (редакція 05) від 03.07.2019
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70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
1

2

3

4
НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві
олії методом пресування та екстракції»
НГІАОП 15.9-1.27-12 «Правила охорони праці у
виноробному виробництві»
НГІАОП15.9-1.28-17 «Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв»
НПАОП 15.8-1.29-18 «Правила охорони праці для
працівників, зайнятих на цукровому виробництві»
НПАОП 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві»
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 23.2-1.10-73 Правила безпеки при експлуатації
нафтогазопереробних заводів»
11ПАОП 24.0-1.01 -08 Правила охорони праці в содовій
промисловості»
НПАОП 24.1 -1.01 -10 Правила охорони праці під час
виробництва синтетичного етилового спирту»
НПАОП 24.1-1.06-10 «Правила охорони праці під час
виробництва неорганічних хімічтщх реактивів»
НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила1охрррйи праці під час
виробництва основної хімідцої промйрловості»
НПАОП 24.1-1.32-13 «Праі£илаД&%рон1[г праці на

мд \ документів] ®■-
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Реєстраційний номер заявки

70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін*І
об’єктах з виробництва основної органічної иродук-ції та
полімерів»
НПАОІІ 24.1-і.34-13 «Правила охорони праці на
об’єктах з виробництва основної органічної продукції та
мінеральних добрив (крім азотної продукції)»
ІП ІЛОН 24.1-1.35-13 «Правила охорони праці на
об’єктах з виробництва барвників та пігментів»
НПАОІІ 24.3-1.18-13 «Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості»
НПАОП «Правила охорони праці у цементній промисловості»
НПАОП 26.7-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю»
НПАОП 28.0-1.30-12 «Правила охорони праці під час
роботи з абразивним інструментом»
НПАОП 28.0-1.32-13 «Правила охорони праці під час
фарбувальних робіт»
НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час
електрохімічної обробки металів»
НПАОП 28.0-1.35-14 «Правила охорони праці під час
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового
різання металів»
//7^, ЦИЙ г /
НПАОІІ 28.52-1.31-13 «1 ІравидЇЇт
раці під час
зварювання металів»
///
<3>о.
НПАОП 28.52-1.32-13 «щАіи
гаїц підчас
Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації органів з сертифікації та інспектуванн
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НЛЛУ

Реєстраційний номер заявки

70413

Д одаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
1

2

3

4

паяльних робіт»
НПАОП 35.1-1.03-17 «Правила охорони праці під час
виконання суднобудівних та судноремонтних робіт»
НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і
переробці брухту та відходів чорних і кольорових
металів»
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації
електрозахисних засобів»
НПАОП 40.1 -1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок»
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»
.ААаТна » НПАОП 45.25-1.01-92 «Пр аж цїаЛііцсід іа ння робіт щодо
ремонту печей та димових'тбаналів»
НПАОП 60.2-1.02-14 «П рави ^^у^ц ш ^ безпечної
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70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
1

2

2

Е к с п е р т и за с т а н у о х о р о н и п р а ц і та б е зп ек и
п р о м и с л о в о г о в и р о б н и ц т в а с у б ’єк та
г о с п о д а р ю в а н н я п ід ч а с е к с п л у а т а ц ії
з а я в л е н и х м а ш и н , м е х а н ізм ів , у с т а т к о в а н н я
та їх в ід п о в ід н о с т і в и м о г а м за к о н о д а в с т в а з
п и т а н ь о х о р о н и п р а ц і та п р о м и с л о в о ї
б езп ек и :

устатковання, пов'язане з виробництвом
(виготовленням), використанням, переробкою,
розподілом, зберіганням, транспортуванням,

'

3

Під час експлуатації,
нового продукту

4

експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг»
НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації по
обслуговуванню обладнання автомобільних
газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)»
НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час
роботи в хімічних лабораторіях»
НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови і безпечної
експлуатації атракціонної техніки»
НПАОП 15.5-1.05-99 «Правила охорони праці для
працівників підприємств по переробці молока»
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»
Закон України «Про охорону праці», ст.8, 15, 16, 17, 18,
21
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.201 1р.
№1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки»
Постанова Кабінету Міністрів-утфедни від 26.05.2004р.
№687 «Про затвердження ДошрїфЦіер'врдення огляду,
випробування та експертнбррюбстежек]щі (технічного

ЦІ Ї !
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Реєстраційний номер заявки

70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
застосуванням, утилізацією чи знешкодженням
вибухопожежонебезнечних 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
р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”;
технологічне устатковання та його елементи
систем
продуктопроводів
(нафгопродуктопроводів,
аміакопроводів,
етиленопроводів), газопостачання природним і
зрідженим газом суб'єктів господарювання та
населених пунктів, систем промислового та
міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів
нафтогазовидобувної промисловості, а також
газовикористовуюче обладнання потужністю
понад 0,1 МВт;
технологічне
устатковання
хімічної,
біохімічної,
нафтохімічної,
нафтогазопереробної,
олійно-жирової,
ефіроолійної,
деревообробної,
харчової,
переробної галузях промисловості, хлор- та
аміаковикористовуючих виробництв;
обладнання та захисні системи, призначені для
експлуатації (застосування) в потенційно

діагностування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002р.
№956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки
об’єктів підвищеної небезпеки»
ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»
ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів»
НПА01І 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної
експлуатації ліфтів»
НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування
засобів індивідуального захисту органів дихання»
НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної
експлуатації ескалаторів»
НПАОП 0.00-1.14-70 «Правила будови та безпечної
експлуатації поршневих компресорів, що працюють на
вибухонебезпечних і токсичних газах»
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 0.00-1.19-08 «Правила охорони праці для
нафтохімічних підприємств»
•
НПАОП 0.00-1.27-09 «ПравиДиУбези£Чної експлуа-тації
систем вентиляції у Xімічцих .Агїроб 11 иїїтвах »
НПАОП 0.00-1.41-88 «Зага.ц/іі пррШгкла ішбухобезпеки
.документів!
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НЛЛУ
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70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
1

2
вибухонебезпечному середовищі;
устатковання
напругою
понад
1000 В
(електричне устатковання електричних станцій
та мереж; технологічне електрообладнання);
парові
та
водогрійні
котли
теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
трубопроводи пари та гарячої води з робочим
тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву
вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під
тиском понад 0,05 МГІа, крім автомобільних
газових балонів, що є ємностями для газового
моторного палива;
вантажопідіймальні крани і машини, ліфти,
ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські
підвісні
канатні
дороги,
фунікулери,
підйомники та колиски для підіймання
працівників;

3

4
для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних
і нафтопереробних виробництв»
НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні,
перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних
речовин»
НПАОП0.00-1.45-70«Правила безпеки при зберіганні,
перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних
речовин»
НГІАОП 0.00-1.51-88 «Правила будови та безпечної
експлуатації фреонових холодильних установок»
НПАОГІ 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском»
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації фахівців з
неруйнівного контролю»
НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря»
НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час
холодного оброблення металів»
НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації те пл о мех а 11 ічноі о обладиш ці я електростанцій,
теплових мереж І те Н.1о викрр пс.тов Vвальї Іих установок»
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охороЦи праці під час
роботи з інструментом і а приєгршшде |®;

Т:; 'документів!=.■
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70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
НПАОП 0.00-1.72-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів»
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час
вантажно-розвантажувальних робіт»
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймаль-них
пристроїв і відповідного обладнання»
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною
небезпекою»
НПАОП 0.00-7.16-18 «Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують)
експертизу стану охорони праці та безпеки
промислового виробництва»
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і
охорони здоров’я при використанні працівниками
засобів індивідуального захисту на робочому місці»
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з
питань охорони праці підприємства»
НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність
уповноважених найманими щ ^^Щ иками осіб з питань
*о 7
охорони праці»
НПАОП 0.00-4.12-05 «Т]йцше’положення про порядок
проведення навчання і переВіркДіЙань $тмтань охорони
І документів І
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70413

Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
праці»
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу
охорони праці»
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт»
НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та
затвердження власником нормативних актів про охорону
праці, що діють на підприємстві»
НПАОП 0.00-6.08-07 «Порядок атестації фахівців, які
мають право проводити технічний огляд та/або
експертне обстеження устаткування підвищеної
небезпеки»
НПАОП 0.00-7.10-07 «Вимоги до спеціалізованих та
експертних організацій, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687»
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охошнщнраці працівників»
ПГІАОГІ 0.00-7.12-13 «ВимсцЗр’до‘р орофодавців стосовно
забезпечення безпечного виконання робіт, у потенційно
вибухонебезпечних середоцищаД^Я
. документів и
V;#
/О Д
V
В.С. Коломієць
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Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
НПАОП 0.00-7.13-14 «Вимоги до роботодавців щодо
захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів»
НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту
здоров’я під час використання виробничого обладнання
працівниками»
НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту
здоров’я працівників під час роботи з екранними
пристроями»
НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо
захисту працівників від шкідливого впливу хімічних
речовин»
НПАОП 01.0-1.01-12 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві»
НПАОП 02.0-1.04-05 «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості»
НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України»
НПАОП 11.1-1.11-86 «Правила безпеки при експлуатації
газопереробних заводів»
НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберщнця та переробки
уф
Д
зерн;а»
НПАОП 15.9-1.11-97 «Пра'ВцдЦ'безпекй'для спиртового
та лікеро-горілчаного виробні/цтвІІГ1Я
її а і-1 ДОКуМвНТІВ/о>
"\ о- ^ \
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Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
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НПАОП 15.8-1.27-02 «Правила безпеки для виробництва
хліба, хлібобулочних та макаронних виробів»
НПЛОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійножирового виробництва»
НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві
олії методом пресування та екстракції»
НПАОП 15.9-1.27-12 «Правила охорони праці у
виноробному виробництві»
НПАОП 15.9-1.28- 17«Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв»
НПАОП 15.8-1.29-18 «Правила охорони праці для
працівників, зайнятих на цукровому виробництві»
НПАОП 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві»
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 23.2-1.10-73 Правила безпеки при експлуатації
нафтогазопереробних заводів»
НПАОП 24.0-1.01-08 Правила охорони праці в содовій
промисловості»
; «V
ІIIІАОП 24.1 -1.01 -10 11равилаД^ір^жДаїрані під час
виробництва синтетичного уталокого спирту»
НПАОП 24.1-1.06-10 « П р й м а охорони гіраці під час
---------------------------------- ї й Ддокументів ?^Г — -----------\\а * \
.
/л> .
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Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
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2

4
виробництва неорганічних хімічних реактивів»
НПАОГІ 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці під час
виробництва основної хімічної промисловості»
НПАОП24.1-1.32-13«Правила охорони праці на об’єктах з
виробництва основної органічної продукції та полімерів»
НПАОГІ 24.1-1.34-13 «Правила охорони праці на
об’єктах з виробництва основної органічної продукції та
мінеральних добрив (крім азотної продукції)»
НПАОП 24.1-1.35-13 «Правила охорони праці на
об’єктах з виробництва барвників та пігментів»
НПАОП 24.3-1.18-13 «Правила охорони праці для
виробництв лакофарбової промисловості»
НПАОП «Правила охорони праці у цементній
промисловості»
НПАОП 28.0-1.30-12 «Правила охорони праці під час
роботи з абразивним інструментом»
НПАОП 28.0-1.32-13 «Правила охорони праці під час
фарбувальних робіт»
НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час
електрохімічної обробки металів»
НПАОП 28.0-1.35-14 «Правила охорони праці під час
газоелектричного, контактного^югеневого та плазмового
різання металів»
н§ к &
11ПАОП 28.52-1.31-13 «11рави А ґп хорбіті) Діралі під час
зварювання металів»
//* ©/
Для
\°1
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Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
НПАОП 28.52-1.32-13 «Правила охорони праці під час
паяльних робіт»
НПАОП 35.1-1.03-17 «Правила охорони праці під час
виконання суднобудівних та судноремонтних робіт»
НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і
переробці брухту та відходів чорних і кольорових
металів»
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації
електрозахисних засобів»
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок»
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок»
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»
.. ~ : н
НПАОП 45.25-1.01-92 «11ра’вц лалшдої іа н 11 я робіт щодо
ремонту печей та димовйхжйналів»Д .7 :
НПАОП 60.2-1.02-14 «Пр4вн.і£будови-і безпечної

документів І о>
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Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
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Е к сп ер т и за в ід п о в ід н о с т і т а к и х м а ш и н ,
м е х а н ізм ів , у с т а т к о в а н и й в и м о га м
за к о н о д а в с т в а з п и т а н ь о х о р о н и п р а ц і та
п р о м и с л о в о ї б езп ек и :

устатковання, пов’язане з виробництвом
(виготовленням), використанням, переробкою,
розподілом, зберіганням, транспортуванням,
застосуванням, утилізацією чи знешкодженням
вибухопожежонебезпечних і небезпечних
речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких
дорівнює або перевищує значення нормативів
порогових мас, які визначено постановою
Кабінету Міністрів України від 11липня2002р.

3

Під час експлуатації,
нового продукту
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експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг»
НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації по
обслуговуванню обладнання автомобільних
газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)»
НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час
роботи в хімічних лабораторіях»
НПАОП 15.5-1.05-99 «Правила охорони праці для
працівників підприємств по переробці молока»
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»
Закон України «Про охорону праці», ст.21
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р.
№1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки»
ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»
ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів^ •= .
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правилу будбцц. і безпечної
експлуатації ліфтів»
/
п
\А
НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила
безпечної
V. «\
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Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
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2

№ 956 “ІІро ідентифікацію та декларування
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки"’;
технологічне устаткованим та його елементи
систем
продуктопроводів
(нафтопродуктопроводів,
аміакопроводі в,
етиленопроводів), газопостачання природним і
зрідженим газом суб’єктів господарювання та
населених пунктів, систем промислового та
міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів
нафтогазовидобувної промисловості, а також
газовикористовуюче обладнання потужністю
понад 0,1 МВт;
технологічне
устаткованим
хімічної,
біохімічної,
нафтохімічної,
нафтогазопереробної,
олійно-жирової,
ефіроолійної,
деревообробної,
харчової,
переробної галузях промисловості, хлор- та
аміаковикористовуючих виробництв;
обладнання та захисні системи, призначені для
експлуатації (застосування) в потенційно
вибухонебезпечному середовищі;
устаткованим
напругою
понад
1000 В
(електричне устаткованим електричних станцій
та мереж; технологічне електрообладнання);
парові
та
водогрійні
котли

3

4

експлуатації ескалаторів»
НПАОП 0.00-1.14-70 «Правила будови та безпечної
експлуатації поршневих компресорів, що працюють на
вибухонебезпечних і токсичних газах»
НПАОГІ 0.00-1.51-88' «Правила будови та безпечної
експлуатації фреонових холодильних установок»
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання»
НПАОП 15.8-1.27-02 «Правила безпеки для виробництва
хліба, хлібобулочних та макаронних виробів»
НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійножирового виробництва»
НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві
олії методом пресування та екстракції»
НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпеки при експлуатації
нафтогазопереробних заводів»
НПАОП 37.0-1.01-09 «Правила безпеки при заготівлі і
переробці брухту та відходів чорних і кольорових
металів»
НПАОП
40.1-1.07-01
«Правила
експлуатації
електрозахисних засобів»
НПАОП
40.1-1.32-01
«Правила
будови
електроустановок. Електроцбладнцння
спеціальних
(
Для
установок»
НПАОП 40.1-1.21-98 «Нрцвцц^.гійЧ%!&111(11 експлуатації
А
*
^г
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Додаток від «09» жовтня 2019 р. до атестата
про акредитацію №70413, тип А на заміну виданого
від «12» березня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін
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теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
трубопроводи пари та гарячої води з робочим
тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву
вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під
тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних
газових балонів, що є ємностями для газового
моторного палива;
вантажопідіймальні крани і машини, ліфти,
ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські
підвісні
канатні
дороги,
фунікулери,
підйомники та колиски для підіймання
працівників

3

4

електроустановок споживачів»
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок»
НПАОП 60.2-1.02-14 «Правила будови і безпечної
експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг»
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском»
НПАОП 0.00-1.72-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів»
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання»
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