
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

(Мінекономіки)  

 

 
 

             Н А К А З 
 

 ______________                                                                                    № _________ 

                                                                Київ 
         

 

 

 

Про затвердження форм висновків 

експертизи  
 

 

 

Відповідно до статті 21 Закону України “Про охорону праці”, Порядку 

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року 

№ 1107, Положення про Міністерство економіки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124) 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такі, що додаються форми висновків експертизи, на підставі 

яких приймаються рішення щодо видачі дозволів відповідно до Порядку видачі 

дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року 

№ 1107: 
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Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000018233200EEF89400  
Підписувач Любченко Олексій Миколайович 
Дійсний з 25.05.2021 0:00:00 по 24.05.2023 23:59:59 

Мінекономіки 

Н4В"HВВ&2CUH+О   
 

4709-02/33157-03 від 23.06.2021 
16:44 

 



1) форму Висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки 

промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт 

підвищеної небезпеки; 

 

2) форму Висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки 

промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; 

 

3) форму Висновку експертизи щодо відповідності машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки. 

 

2. Установити, що з 01 січня 2022 року підписання та затвердження 

висновків експертизи здійснюється шляхом накладення на них кваліфікованих 

електронних підписів. 

 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної 

політики України від 07 листопада 2018 року № 1654 ‟Про затвердження форм 

висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового 

виробництваˮ, зареєстрований у Міністерстві юстиції України  

05 грудня 2018 року за № 1384/32836. 

 

4. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці забезпечити 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

економіки України згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Перший віце-прем’єр-міністр України – 

Міністр економіки України           Олексій ЛЮБЧЕНКО 
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