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Чек лист 

 
Роботи на висоті 

№ 
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 огороджена та/або позначена (знаки, стрічка).    

1.2 Шляхи евакуації є вільними.    

1.3 Необхідна документація щодо організації безпечного виконання робіт є: 

- План організації робіт (ПОР) у наявності та відповідає виконуваній роботі.    

- План виконання робіт (ПВР) у наявності та відповідає виконуваній роботі.    

- Технологічні карти в наявності та відповідають виконуваній роботі.    

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

   

- Граничні дозволені навантаження на ліси, підйомники відомі та враховані.    

1.4 Електрика, пара, газ, стиснене повітря відключені та заблоковані.    

1.5 Місця складування матеріалів та відходів визначено.    

1.6 
Освітленість робочого місця для безпечного виконання робіт достатня  
(за потреби додаткове освітлення забезпечене). 

   

1.7 
Відомості про проведення періодичних випробувань засобів доступу  
(пристрої для доступу працівників на обладнання та його складові 
частини, галерею, ремонтну площадку тощо) є. 

   

1.8 Перильні огорожі справні.    

1.9 
Отвори в підлогах/перекриттях закриті щитами або мають стаціонарну 
огорожу. 

   

1.10 Горючі/вибухові речовини прибрані та/або захищені.    

1.11 
Додаткові вимоги під час спільного виконання робіт  
(вогневі, газонебезпечні тощо) виконані. 

   

1.12 
Вимоги до оформлення дозвільних документів під час спільного виконання 
(проведення) кількох небезпечних видів робіт враховано. 

   

2. Особиста та колективна безпека 

2.1 Спеціальні засоби захисту в наявності, випробувані та справні:    

- запобіжний пояс;    

- страхувальний канат;    

- Інше (вказати).    

2.2 Працівники навчені та мають відповідні посвідчення.    

2.3 Протипоказання щодо стану здоров'я відсутні.    

2.4 Страхувальне спорядження відповідає роботі, що виконується.    

2.5 Цільовий інструктаж проведено, підписи у наряді-допуску є.    

2.6 Якірні точки кріплення стропа запобіжного поясу обрано правильно.    
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2.7 Якірні точки та місця встановлення страхувальних тросів визначено.    

2.8 Сигнали оповіщення про небезпеку визначені та відомі.    

3. Безпека оточуючих 

3.1 
Заходи щодо запобігання доступу в зону робіт сторонніх осіб і транспорту, 
що не бере участі у виконанні робіт, виконано. 

   

3.2 
Заходи щодо запобігання травмуванню від падаючих предметів з висоти 
забезпечені. 

   

3.3 Наглядача визначено та перебуває у зоні проведення робіт.    

 


