
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від               2022 р. № 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

1. У пункті 6:
в абзаці другому слово та цифру “додатка 2” замінити словами, знаками 

та цифрою “переліку видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2)”;
абзац четвертий виключити.
2. Пункт 10 викласти в такій редакції:
“Строк видачі дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або 

постачальника про відмову у його видачі, продовження строку його дії 
становить десять робочих днів з дня отримання документів, зазначених у 
пункті 9 цього Порядку (у разі продовження строку дії дозволу – документів, 
зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 15 цього Порядку).”.

3. Пункт 13 виключити.
4. В абзаці другому пункту 14 слова “письмово повідомити” замінити 

словами “повідомити письмово або засобами електронного зв’язку”.
5. У пункті 21:
1) в абзаці першому слово та цифру “додатка 2” замінити словами, 

знаками  та цифрою “переліку видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2)”;
2) в абзаці другому:
у першому реченні після слова “та” доповнити словом та знаком “/або”;
у другому реченні слова “встановленим цим Порядком та переліком” 

замінити словами, знаками та цифрою “що зазначені у групі Б переліку видів 
робіт підвищеної небезпеки (додаток 2) та групі Б переліку”;

3) в абзаці третьому після слова “через” додати слова та знаки “Портал 
електронних сервісів Мінекономіки,”.
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6. Додатки 1, 4 та 5 до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від ______________ № ___________)

Державний Герб України

Державна служба з питань праці
___________________________________________________________

(найменування територіального органу)

ДОЗВІЛ

№ _______________

Дозволяється________________________________________________
                                          (повне найменування юридичної особи,
________________________________________________________________
                                                         місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ
________________________________________________________________
                                    або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи - підприємця,
________________________________________________________________
   серія і номер паспорта або номер паспорта громадянина України у формі картки, ким і коли виданий, 
________________________________________________________________
                            місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків)
________________________________________________________________
                                                 (відокремлений підрозділ, який виконуватиме 
________________________________________________________________
                                роботи підвищеної небезпеки або експлуатуватиме машини, механізми,
________________________________________________________________
                           устатковання підвищеної небезпеки (зазначається у разі необхідності)
виконувати______________________________________________________
                                                     (найменування виду робіт підвищеної небезпеки, 
________________________________________________________________
                                                                                     у разі потреби місце їх виконання)
або експлуатувати (застосовувати) __________________________________
                                                                                                   (найменування машин, механізмів,
________________________________________________________________
                                     устатковання підвищеної небезпеки, їх тип або марка (за наявності), 
________________________________________________________________
                                         у разі потреби місце їх експлуатації (застосування)
на підставі_______________________________________________________
                                                               (найменування документів із зазначенням 
________________________________________________________________
                                                             їх реєстраційних даних у дозвільному органі)
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за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, зазначених у цьому дозволі.

Дозвіл діє з ___ ____________ 20__ р. до ___ ____________ 20__ р. 
(у разі виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
або  з ___ ____________ 20__ р. 
(у разі застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки).

__________________________ 
(найменування посади керівника або 
заступника керівника органу, що видав 
дозвіл)

_________________
(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

___ ____________ 20__ р.      
     

QR-код³ КЕП⁴

Строк дії дозволу продовжено⁵ до ___ ____________ 20__ р.
на підставі _________________________________________________________
                                                        (найменування документа)

_________________________
(найменування посади керівника або 
заступника керівника органу, що 
продовжив строк дії дозволу)

___ ____________ 20__ р.

_________________
(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

КЕП

              
Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення 

виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті.
3. QR-код розміром 21 на 21 мм розміщується після дати видачі дозволу у лівій частині сторінки документа та містить 
посилання на інформацію про видачу дозволу.  
4. КЕП (QR-код) розміром 21 на 21 мм розміщується після дати видачі дозволу/ після дати внесення запису щодо 
продовження строку дії дозволу у правій нижній частині сторінки документа та містить – КЕП керівника або 
заступника керівника органу, що видав дозвіл.
5. Чергове продовження терміну дії дозволу оформлюється окремим записом.
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Додаток 4
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від ______________ № ___________)

Керівнику_____________________
                (територіального органу Держпраці)
______________________________
                  (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

ЗАЯВА
на одержання дозволу

Прошу видати дозвіл на виконання _____________________________________
                                                                                                  (найменування виду робіт підвищеної небезпеки)
або експлуатацію (застосування) _____________________________________________
                                                                  (найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
_________________________________________________________________________
                                                         їх тип або марка (за наявності), (їх повний перелік)
за адресою 
_________________________________________________________________________

Відомості про роботодавця __________________________________________
                                                                                     (для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_______________________________________________________________________
         місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
_______________________________________________________________________
               адреса електронної пошти;  для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові (у разі 
наявності)
_______________________________________________________________________
        серія і номер паспорта або номер паспорта громадянина України у формі картки, ким і коли виданий,
_______________________________________________________________________
                                 місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_______________________________________________________________________
                                                            номер телефону, адреса електронної пошти)

Додаток: висновок експертизи, проведеної _________________________________
______________________________________________________________
                                         (повне найменування експертної організації)
від ___ ____________ 20__ р. № _____________

____________________
(підпис)

_______________________________
(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

___ __________________ 20__ р.

У разі подання заяви до територіального органу Держпраці через центри 
надання адміністративних послуг заповнюється адміністратором:

___________________
(дата надходження заяви)

реєстраційний номер заяви
___________________
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___________________
(підпис)

__________________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ адміністратора)

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

__________
Примітки:

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

Додаток 5
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від ______________ № ___________)

Керівнику______________________
                  (територіального органу Держпраці)
_______________________________
                    (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

ЗАЯВА 
на продовження строку дії дозволу

Прошу продовжити строк дії дозволу від ___ ____________ 20__ р. № ______ 
на виконання 
_______________________________________________________________________
                                                           (найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
_______________________________________________________________________

або експлуатацію 
_______________________________________________________________________
                                                   (найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної
_______________________________________________________________________
                                                       небезпеки, їх тип або марка (за наявності))      
_______________________________________________________________________  
Інформація про порушення умов дозволу ___________________________________
_______________________________________________________________________
                                                                                  (за наявності)

Відомості про роботодавця ___________________________________________
                                                                                      (для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_______________________________________________________________________
        місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
_______________________________________________________________________
адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності), 
_______________________________________________________________________
   серія і номер паспорта або номер паспорта громадянина України у формі картки, ким і коли виданий,
_______________________________________________________________________
                        місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
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_______________________________________________________________________
                                                       номер телефону,  адреса електронної пошти)

Додаток: оригінал (дублікат) дозволу від ___ __________ 20__ р.
№ _________________ на ______ арк.

____________________
                 (підпис)

_______________________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

       ___ ____________ 20__ р.

У разі подання заяви до територіального органу Держпраці через центри 
надання адміністративних послуг заповнюється адміністратором:

___________________
(дата надходження заяви)

реєстраційний номер заяви
___________________

___________________
(підпис)

__________________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ адміністратора)

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

__________
Примітки:

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 

відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті. ”.


