
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

Н А К А З 

__________ __________

Київ

Про затвердження Вимог до суб’єктів господарювання, які мають намір 
виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва, технічний огляд та/або експертне обстеження 
(технічне діагностування), машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки 

Відповідно до статті 21 Закону України “Про охорону праці”, пункту 4 
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, Порядку проведення технічного огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687, пункту 9 
Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до суб’єктів господарювання, які мають намір 
виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва, технічний огляд та/або експертне обстеження 
(технічне діагностування), машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду від 03 вересня 2007 року № 195 “Про затвердження Вимог 
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до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687”, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 05 листопада 2007 року за № 1247/14514;

наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду від 08 квітня 2008 року № 72 “Про затвердження Змін до 
наказу Держгірпромнагляду від 03.09.2007 № 195”, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 25 квітня 2008 року за № 369/15060;

наказ Міністерства економіки України від 06 січня 2022 року № 34 “Про 
затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати 
(виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового 
виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та 
промислової безпеки”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
01 лютого 2022 року за № 118/37454.

3. Суб’єкти господарювання, які зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 1 
Вимог, затверджених цим наказом, та здійснюють діяльність на дату набрання 
чинності цим наказом, повідомляють про відповідність цим Вимогам не 
пізніше двох місяців від дня набрання чинності цим наказом.

4. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці забезпечити 
подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності через три місяці з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
економіки України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Виконувач обов’язків
Міністра економіки України             Денис КУДІН
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