
Додаток 8 

до Інструкції 

 

Перелік товарів, робіт та послуг, договори щодо закупівлі яких підлягають 

погодженню підрозділом з питань охорони праці та екологічної безпеки 

 

1. Індивідуальні та колективні засоби захисту працівників 

2. Засоби пожежогасіння, у тому числі первинні. 

3. Хімреагенти для буріння свердловин, рекультивації земель, видобування, 

підготовки, транспортування і переобладнання вуглеводнів. 

4. Одоранти, рідини для недопущення гідратоутворень (метанол, діетеленгліколь 

тощо), портландцементи та інші будівельні матеріали. 

5. Бони, мати, сорбенти та біодеструктори нафтових забруднень. 

6. Обладнання приміщень пожежною сигналізацією. 

7. Проведення обов’язкових медоглядів працівників. 

8. Проведення експертиз технічної документації, обстеження, перевірка виробничих 

об’єктів, транспортних засобів, будівель та споруд. 

9. Технічна діагностика (контроль) трубопроводів та обладнання. 

10. Обов’язкове або добровільне страхування працівників певних категорій. 

11. Страхування об’єктів підвищеної небезпеки та екологічно небезпечних об’єктів. 

12. Навчання та підвищення кваліфікації з охорони довкілля, гігієни та безпеки праці. 

13. Збір, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження 

та захоронення відходів. 

14. Виконання звіту з охорони впливу довкілля. 

15. Водопостачання та водовідведення. 

16. Облаштування водозаборів та випусків для скидів у водні об’єкти стоків. 

17. Хімічний та бактеріологічний аналіз господарсько-питних та стічних вод. 

18. Очищення дренажних систем каналізації. 

19. Моніторингові дослідження за станом забруднення довкілля. 

20. Ліквідація аварій, відмов, інцидентів або наслідків несанкціонованого втручання в 

роботу виробничих об’єктів, що призвели до забруднення довкілля. 

21. Проектні роботи для будівництва об’єктів поводження з небезпечними відходами, 

спостережних, водних, нафтогазових та нагнітальних свердловин. 

22. Проведення робіт з інтенсифікації видобутку вуглеводнів. 

23. Проведення небезпечних, земляних, будівельних, монтажних, пошукових, 

геологорозвідувальних та бурових робіт. 

24. Виконання робіт з підготовки бурових майданчиків та під’їзних шляхів, 

облаштування шламових амбарів, проведення технічної рекультивації землі. 

25. Інвентаризація та паспортизація відходів, отримання дозволів на здійснення 

операцій у сфері поводження з відходами, підготовки та подання декларацій про відходи. 

26. Інвентаризація стаціонарних джерел викидів, підготовка обгрунтовуючих 

матеріалів та отримання дозволів на викиди. 

27. Проведення радіологічних досліджень. 

28. Послуги з ремонту та обслуговування обладнання, у тому числі систем 

пожежогасіння, які використовують озоноруйнівні речовини. 

29. Проведення робіт з вирубки дерев та висаджування зелених насаджень, зняття 

родючого шару ґрунту. 

30. Підготовка звітів з оцінки впливу на довкілля. 

31. Оренда/придбання/капітальний ремонт будівель та споруд. 

32. Оренда/придбання транспортних засобів (легкових та вантажних автомобілів, 

мікроавтобусів, автобусів) та спеціальної техніки. 

33. Клінінгові послуги. 

34. Мийні засоби. 

35. Офісні меблі. 

36. Комп’ютерна, обчислювальна, копіювальна та інша оргтехніка. 

37. Обладнання підвищеної небезпеки. 

38. Послуги, що стосуються робіт підвищеної небезпеки.  


