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Чек лист 
Проведення робіт з демонтажу 

 

№ п/п Список питань, що перевіряються 

Позначка про 
відповідність 

Так Ні Н/П  

1. Організація безпечного виконання робіт на робочому місці 

1.1 Зона виконання робіт позначена та/або огороджена.    

1.2 Знаки безпеки встановлено.    

1.3 Відповідальні керівники визначені та перебувають у зоні проведення робіт.    

1.4 Наглядач перебуває у зоні проведення робіт.    

1.5 Погодні умови дозволяють виконувати роботу безпечно.    

1..6 Безпечний доступ до робочих місць забезпечено.    

1.7 Шляхи евакуації є вільними.    

1.8 Освітленість робочого місця для безпечного виконання робіт є достатньою.    

1.9 План виконання робіт у наявності та відповідає виконуваній роботі.    

1.10 
Наряд-допуск у наявності, що відповідає виконуваній роботі, підписаний 
відповідальними особами. Терміни дії наряду-допуску дотримано. 

   

1.11 Креслення, схеми, плани у наявності.    

1.12 
Наявність діючих магістральних комунікацій відома. Спеціальних 
запобіжних заходів вжито. 

   

1.13 
Джерела енергії відключені та заблоковані (електрика, газ, вода, пара 
тощо). 

   

1.14 
Речовини, що містяться в ємностях, трубопроводах видалені, можливість 
надходження, витоку цих речовин у процесі виконання демонтажу 
виключена. 

   

1.15 
Вплив хімічних речовин, що виділяються під час демонтажу, на склад 
повітря в зоні робіт враховано. 

   

1.16 Дозволені навантаження на робочі майданчики відомі.    

1.17 Вантажопідйомність обладнання та пристроїв відома.    

1.18 
Інформація про проведення періодичних випробувань 
вантажопідіймальних механізмів та вантажозахоплювальних пристроїв є. 

   

1.19 
Встановлення механізмів на робочих місцях та схеми їхньої роботи 
відповідають плану виконання робіт та наряду-допуску. 

   

1.20 
Додаткові джерела небезпеки (перепади висот, гострі предмети, слизькі 
поверхні тощо) виявлено. Запобіжні заходи вжито. 

   

1.21 
Порядок складування та зберігання демонтованих матеріалів визначено та 
дотримано. Сторонні матеріали відсутні. 

   

1.22 
Вимоги до оформлення дозвільних документів під час спільного виконання 
(проведення) кількох небезпечних видів робіт враховано. 

   

2. Особиста та колективна безпека 

2.1 
Засоби індивідуального захисту є у повному обсязі (ЗІЗ залежно від 
специфіки виконуваних робіт). 

   

2.2 
Колективні засоби захисту в наявності та справні (огорожі, знаки, 
страхувальні троси та канати тощо) 

   

2.3 Працівники навчені та мають відповідні посвідчення.    
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2.4 
Відсутність протипоказань здоров'ю у виконавців дозволяє виконувати 
роботу. 

   

2.5 Цільовий інструктаж проведено, підписи в Наряді-допуск є.    

3. Безпека оточуючих 

3.1 
Заходи щодо запобігання доступу до зони демонтажу сторонніх осіб і 
транспорту, що не бере участі у виконанні робіт, виконані. 

   

3.2 
Заходи безпеки для запобігання падінню матеріалів та предметів з висоти 
виконані. 

   

 


