
Додаток № 2 до Порядку  

ПЕРЕЛІК 

видів робіт підвищеної небезпеки 

 
      1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі 

дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 

 

2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі 

дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 

 

3. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, зберігання, 

транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і 

небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, 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” 

(Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357). 

 

4. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху. 

 

5. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки. 

 

6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. 

 

7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату. 

 

8. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів 

(нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним 

та зрідженим газом. 

 

9. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, 

металевих труб і феросплавів. 

 

10. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і 

розробки родовищ корисних копалин. 

 

11. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, 

зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом. 

 

12. Підземні та відкриті гірничі роботи. 

 

13. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників. 

 

14. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин. 

 

15. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з 

видобутком корисних копалин. 

 

16. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу. 

 

17. Газополум’яні роботи. 

 

18. Роботи із збагачування корисних копалин. 

 
 


