
Про НПАОП 0.00-1.63-13
«Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю»

Загальновідомо,  що неруйнівний контроль є  обов'язковою завершальною
операцією будь-якого технологічного процесу і значною мірою визначає безпеку
експлуатації будівель, споруд та їх обладнання.

Було  проведено  консультації  з  організаціями,  які  фахово  займаються
неруйнівним контролем і досягнуто певної узгодженої позиції щодо застосування
нормативної бази України при атестації фахівців з неруйнівного контролю.

На сьогодні в Україні  чинні НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації
фахівців  з  неруйнівного  контролю»,  які  є  обов’язковими до  виконання,  та
ДСТУ  EN ISO 9712:2014 «Неруйнівний контроль.  Кваліфікація та сертифікація
персоналу неруйнівного контролю», який є добровільним до застосування.

Головною відмінністю вимог вищеозначених документів є наявність згідно
з  НПАОП  0.00-1.63-13  галузевих  промислових  секторів,  орієнтованих  на
традиційні  в  Україні  галузі  економіки,  а  відтак  унормованих  усталеною
нормативною базою.

Відповідно  до  ДСТУ  EN  ISO 9712:2014  промислові  сектори  визначено
укрупнено:  сектор -  «Виробництво», сектор -  « Контроль перед введенням та у
процесі експлуатації». Деталізація вимог, як правило, здійснюються відповідно до
документів різного рівня та походження: інструкцій, специфікацій, рекомендацій,
керівництв,  які  ураховують  призначення  особливостей  виробництва  та
експлуатації об’єктів контролю, тощо.

Ми не маємо на сьогодні вичерпної інформації щодо унормування таких
вимог на рівні міжнародних або регіональних стандартів (ISO, EN). Разом з тим
саме  такі,  спрямовані  на  виріб  або  об’єкт  показники,  визначають  його  рівень
безпеки та надійність при експлуатації.

Виходячи з означеного, зрозуміло, що пропозиції відносно  втрати чинності
НПАОП  0.00-1.63-13  на  даний  момент  є  передчасними,  технічно
необґрунтованими,  підвищують  ризики  відмови  при  експлуатації  об’єктів,  а
відтак,  обов`язково  матимуть негативні  наслідки щодо зниження рівня безпеки
життєдіяльності населення та навколишнього середовища.

Впровадження ДСТУ EN ISO 9712:2014 неодмінно повинно здійснюватись
за  міжнародною  практикою,  на  добровільних  засадах,  одночасно  зі
стандартизацією неврегульованих питань, із унеможливленням підвищення рівня
вже існуючих ризиків.

Наразі  інформуємо,  що  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 26 жовтня 2011 року № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» не передбачено надання дозволів
органам з сертифікації персоналу; Законом України «Про технічні регламенти та
оцінку відповідності» не передбачено призначення органів сертифікації персоналу
«органом, що призначає» (відповідно до частини першої статті 1 Закону України
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності»).

Вимоги  до  органів  сертифікації  персоналу  викладено  у
НПАОП  0.00-1.63-13  та  підлягають  підтвердженню  згідно  з  чинним
законодавством.


