Перелік документів які надаються суб’єктом господарювання для оформлення висновку експертизи для отримання дозволу щодо додержання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 заява суб’єкта господарювання або еквівалентний документ (тендерна заявка тощо);
 довіреність від керівника суб’єкта господарювання особі, яка буде представляти його інтереси в експертній організації або еквівалентний документ
(договір про надання представницьких послуг тощо);
 Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань;
 Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України;
 витяг із Статуту суб’єкта господарювання (перша і остання сторінки, розділи, що розкривають види діяльності та управління підприємством);
 витяг із штатного розпису суб’єкта господарювання (ПІБ, керівники, спеціалісти, відповідальні особи, що забезпечують вирішення конкретних питань,
робітничі професії – у тому числі набуті суміжні, а також суміщення посад і
професій);
 копія попередніх дозволів, приписів, результати аудитів, перевірок наглядових органів тощо (у разі наявності);
 відомості про структуру суб’єкта господарської діяльності (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки);
 перелік осіб (ПІБ, посади, професії), затверджений керівником суб’єкта
господарювання, що виконують роботи підвищеної небезпеки на підприємстві
відповідно до НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»,
затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 26.01.2005 № 15;
 нормативні документи, що регламентують вимоги до проведення робіт.
 нормативні акти підприємства з охорони праці, затверджені керівником
суб’єкта господарювання у встановленому порядку;
 організаційно-розпорядчі документи про призначення відповідальних
осіб;
 організаційно-розпорядчі документи про затвердження документації системи управління охороною праці, призначення відповідальних осіб, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, посадових інструкцій працівників тощо;
 документи, що підтверджують наявність нарядної системи допуску працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки;
 документація системи управління охороною праці (Положення про систему управління охороною праці, Положення про навчання з питань охорони
праці, Положення про службу охорони праці тощо);
 інструкції з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки певного виду або за певною професією на робочих місцях; інструкції з безпечного
ведення робіт (робочі, керівні, порядки ведення робіт тощо), що регламентують
безпечне проведення заявлених робіт;

 інформація про наявність та стан обладнання, що використовується при
виконанні заявлених робіт (висновки експертного обстеження, протоколи вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції);
 витяги з трудових книжок або довідку про наявних працівників, копії
безстрокових трудових договорів, контрактів працівників, що виконують заявлені роботи;
 документи (протоколи перевірки знань з питань охорони праці та професійного навчання, кваліфікаційні посвідчення тощо), що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, а також за
професіями, які пов’язані з виконанням заявлених робіт підвищеної небезпеки;
 посадові та робочі інструкції працівників, що забезпечують виконання заявлених робіт, та відповідальних осіб;
 програми та плани навчання з питань охорони праці (у разі проведення
навчання та перевірки знань власними силами);
 програми проведення інструктажів та журнали інструктажів з охорони праці;
 відомості про виробничі приміщення суб’єкта господарювання, якщо
устаткування встановлено стаціонарно (договори оренди, свідоцтва про власність, журнали, акти огляду будівель та споруд, технологічне планування);
 експлуатаційні документи, відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601 «Експлуатаційні
документи», на устатковання підвищеної небезпеки, зазначене в додатку 3 Порядку,
що використовується під час проведення робіт підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення тощо);
 технічне завдання, технічні умови (для вітчизняного виробника) та / або
виписки з контракту, що визначають обсяги, умови та границі поставки об’єктів
експертизи;
 копії документів, що підтверджують організацію нагляду за утриманням
та безпечною експлуатацією устатковання підвищеної небезпеки, акт введення
в експлуатацію, проведення випробувань (вимірювань), технічного огляду, експертних обстежень, планово-попереджувальних ремонтів цьому устаткованню,
а також устаткованню за допомогою якого виконуються заявлені роботи;
 перелік наявних засобів індивідуального та колективного захисту, журнали обліку та протоколи їх випробувань. Перелік спецодягу, спецвзуття та інших
засобів, що забезпечуються працівники, для виконання заявлених робіт.
 У разі оформлення об’єднаного висновку експертизи додатково додаються такі документи:
 сертифікати підтвердження відповідності ― для устаткування закордонного виробництва;
 сертифікати відповідності (за наявності), протоколи сертифікаційних випробувань (за наявності) ― для устаткування вітчизняного виробництва.
 сертифікат вибухозахищеності ― для обладнання, що експлуатується у
вибухонебезпечному середовищі;
 відомості про підтвердження наявності у виробника стандартів, норм, директив тощо, за якими здійснено проектування та виготовлення заявленого
устаткування.
Надаються копії документів завірені підписом керівника та печаткою
суб’єкта господарювання

