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Вступ 

 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» визначаль-

ними чинниками безпеки виробництва є правові, економічні і соціальні 

основи безпечної експлуатації небезпечних виробничих об’єктів, які 

спрямовані на попередження аварій на небезпечних виробничих 

об’єктах і забезпечення готовності організацій, що експлуатують ці 

об’єкти, до локалізації і ліквідації наслідків цих аварій. 

Одним з найбільш значущих етапів в забезпеченні безпеки і жит-

тєздатності виробничого об’єкту є експертиза його безпеки. 

Це пов’язано з тим, що в процесі експертизи виявляються усі мо-

жливі види небезпечних чинників і їх поєднань на усіх етапах функціо-

нування устатковання. 

У зв’язку з тим, що експертизі підлягають усі стадії життєдіяль-

ності виробничого устатковання (робота за першопроектною технологі-

єю, розширення, реконструкція, технічне переозброєння, консервація і 

ліквідація), слід одночасно з технологічними аспектами звернути сер-

йозну увагу на працездатність і надійність будівельних конструкцій бу-

дівель і споруд, на умови експлуатації, які міняються при зміні техно-

логічних параметрів виробництва. 

Цей напрям забезпечення безпеки виробничого об’єкту (забезпе-

чення надійності роботи будівельних конструкцій при зміні технологі-

чного стану) має бути відображений в декларації про безпеку, яка по-

винна коригуватися залежно від зміни режиму експлуатації. 

Аналіз матеріалів з експертизи безпеки багатьох небезпечних ви-

робничих об’єктів виявив багато недоліків цієї роботи, а саме - відсут-

ність одноманітності підходу до процесу експертизи в залежності від її 

мети і особливості даного об’єкту. 
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В умовах ускладнення економічної ситуації в країні проблему 

безпеки, у тому числі і на небезпечних виробничих об’єктах, необхідно 

вирішувати через систему професійної освіти швидко і оперативно 

шляхом підготовки кваліфікованих керівників виробництва, здатних 

достовірно оцінювати поточний і перспективний стан виробництв, роз-

робляти і реалізовувати комплекс оперативних заходів по забезпеченню 

їх безпеки. 
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1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

На сучасному етапі розвитку промисловості гостро стоїть питан-

ня організації робіт з безпечної експлуатації небезпечних виробничих 

об’єктів з метою уникнення аварійних ситуацій при їх експлуатації і за-

безпечення здоров’я обслуговуючого персоналу, а також життя людей, 

що знаходяться поряд. 

Аварія - руйнування будівель і споруд або технічних пристроїв, 

що використовуються на небезпечному виробничому об’єкті, неконт-

рольований вибух або викид небезпечних речовин. 

Уражальний чинник джерела надзвичайної ситуації - це скла-

дова частина небезпечного явища або процесу, що характеризується фі-

зичною, хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом) та переви-

щенням нормативних показників. 

Залежно від обсягів заподіяних наслідків, технічних і матеріаль-

них ресурсів, необхідних для їх ліквідації, надзвичайні ситуації класи-

фікуються як державного, регіонального, місцевого або об’єктового рі-

вня. 

Для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлюються згі-

дно Постанови Кабінету Міністрів № 368 від 24.03.2004 р. такі критерії: 

1) територіальне поширення та обсяги технічних і матеріальних 

ресурсів, що необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

2) кількість людей, які внаслідок дії уражальних чинників джере-

ла надзвичайної ситуації загинули або постраждали, або нормальні 

умови життєдіяльності яких порушено; 

3) розмір збитків, завданих уражальними чинниками джерела 

надзвичайної ситуації, розраховується відповідно до Методики оцінки 

збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру. 

Державного рівня визнається надзвичайна ситуація: 

1) яка поширилась або може поширитися на територію інших 

держав; 

2) яка поширилась на територію двох чи більше регіонів України 

(Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя), а 
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для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що 

перевищують можливості цих регіонів, але не менш як 1 відсоток від 

обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна ситуація 

державного рівня за територіальним поширенням); 

3) яка призвела до загибелі понад 10 осіб або внаслідок якої пост-

раждало понад 300 осіб (постраждалі - особи, яким внаслідок дії уража-

льних чинників джерела надзвичайної ситуації завдано тілесне ушко-

дження або які захворіли, що призвело до втрати працездатності, засві-

дченої в установленому порядку) чи було порушено нормальні умови 

життєдіяльності понад 50 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 до-

би); 

4) внаслідок якої загинуло понад 5 осіб або постраждало понад 

100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності понад 10 

тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки (оцінені в уста-

новленому законодавством порядку), спричинені надзвичайною ситуа-

цією, перевищили 25 тис. мінімальних розмірів (на час виникнення 

надзвичайної ситуації) заробітної плати; 

5) збитки від якої перевищили 150 тис. мінімальних розмірів за-

робітної плати; 

6) яка в інших випадках, передбачених актами законодавства, за 

своїми ознаками визнається як надзвичайна ситуація державного рівня. 

Регіонального рівня визнається надзвичайна ситуація: 

1) яка поширилась на територію двох чи більше районів (міст об-

ласного значення) Автономної Республіки Крим, областей, а для її лік-

відації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що переви-

щують можливості цих районів, але не менш як 1 відсоток обсягу вида-

тків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна ситуація регіональ-

ного рівня за територіальним поширенням); 

2) яка призвела до загибелі від 3 до 5 осіб або внаслідок якої пос-

траждало від 50 до 100 осіб, чи було порушено нормальні умови життє-

діяльності від 1 тис. до 10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 до-

би), а збитки перевищили 5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати; 

3) збитки від якої перевищили 15 тис. мінімальних розмірів заро-

бітної плати. 



7 

Місцевого рівня визнається надзвичайна ситуація: 

1) яка вийшла за межі територій потенційно небезпечного 

об’єкта, загрожує довкіллю, сусіднім населеним пунктам, інженерним 

спорудам, а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в 

обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного 

об’єкта; 

2) внаслідок якої загинуло 1-2 особи або постраждало від 20 до 50 

осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 100 до 

1000 осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 

0,5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати; 

3) збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних розмірів заробі-

тної плати. 

Об’єктового рівня визнається надзвичайна ситуація, яка не під-

падає під названі вище визначення. 

Відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх 

рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

березня 2004 р. № 368 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 

740; 2013 р., № 41, ст. 1477), аварія першої категорії відноситься до 

надзвичайної ситуації державного рівня; аварія другої категорії відпо-

відно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій відноситься до 

надзвичайних ситуацій регіонального або місцевого рівнів; аварія, яка 

не відноситься до аварії першої чи другої категорій і відповідно до 

Порядку класифікації надзвичайних ситуацій відноситься до надзви-

чайної ситуації об’єктового рівня, створила чи могла створити загрозу 

життю та здоров’ю працівників або населення, внаслідок якої зруйно-

вано або порушено роботу машин, механізмів, устатковання підвище-

ної небезпеки, на які необхідно отримувати відповідний дозвіл (або по-

давати декларацію) згідно з Порядком видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107. 

Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткован-

ня, тимчасової зупинки виробництва засобами автоматичного захисту 

та інші локальні порушення у роботі цехів, дільниць та окремих 
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об’єктів, падіння опор та обрив проводів ліній електропередачі не на-

лежать до аварій, що мають категорію. 

Небезпечний виробничий об’єкт - підприємство або його цех, 

ділянка, майданчик і інші виробничі об’єкти, на яких: 

1) виходять, використовуються, переробляються, утворюються, 

зберігаються, транспортуються, знищуються наступні небезпечні речо-

вини: 

а) займисті речовини - гази, які при нормальному тиску і в суміші 

з повітрям стають займистими, і температура кипіння яких при норма-

льному тиску складає 20 oC або нижче; 

б) окислюючі речовини - речовини, що підтримують горіння, ви-

кликають займання і (чи) сприяють займанню інших речовин в резуль-

таті окислювально-відновлюваної екзотермічної реакції; 

в) горючі речовини - рідини, гази, пил, здатні самозайматися, а 

також займатися від джерела запалення і самостійно горіти після його 

видалення; 

г) вибухові речовини - речовини, які при певних видах зовнішньої 

дії здатні на дуже швидке хімічне перетворення, з виділенням тепла і 

утворенням газів; 

д) токсичні речовини - речовини, що здатні при дії на живі орга-

нізми приводити до їх загибелі і що мають наступні характеристики: 

- середня смертельна доза при введенні в шлунок від 15 міліграм 

на кілограм до 200 міліграм на кілограм включно; 

- середня смертельна доза при нанесенні на шкіру від 50 міліграм 

на кілограм до 400 міліграм включно; 

- середня смертельна концентрація в повітрі від 0,5 міліграм до 2 

міліграм на літр включно; 

е) високотоксичні речовини - речовини, здатні при дії на живі ор-

ганізми приводити до їх загибелі і наступні характеристики, що мають: 

 середня смертельна доза при введенні в шлунок не більше 
15 міліграм на кілограм; 

 середня смертельна доза при нанесенні на шкіру не більше 
50 міліграм на кілограм; 

 середня смертельна концентрація в повітрі не більше 0,5 
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міліграм на літр; 

ж) речовини, що представляють небезпеку для природного до-

вкілля, та речовини, що представлені у водному середовищі з наступ-

ними показниками гострої токсичності: 

- середня смертельна доза при інгаляційній дії на рибу впродовж 

96 годин не більше 10 міліграм на літр; 

- середня концентрація отрути, що викликає певний ефект при дії 

на дафнії впродовж 48 годин, не більше 10 міліграм на літр; 

- середня інгібуюча концентрація при дії на водорості впродовж 

72 годин не більше 10 міліграм на літр; 

2) використовується устатковання (посудини, балони, ресивери, 

котли), що працюють під тиском більше 0,07 МПа або при температурі 

нагріву води більше 115 °С; 

3) використовуються стаціонарно встановлені вантажопідіймаль-

ні механізми, ескалатори, канатні дороги, фунікулери; 

4) виходять розплави чорних і кольорових металів і сплави на ос-

нові цих розплавів; 

5) ведуться гірські роботи, роботи по збагаченню корисних копа-

лень, а також роботи в підземних умовах; 

6) експлуатується: 

- електрообладнання напругою більше 1000 В; 

- газове устатковання. 

Ознаки небезпеки об’єкту - одна або декілька ознак, за наявнос-

ті яких об’єкт відноситься до категорії небезпечних виробничих 

об’єктів. Ознаки небезпеки об’єкту визначаються при ідентифікації не-

безпечних виробничих об’єктів відповідно до Закону України «Про 

об’єкти підвищеної небезпеки». 

Безпека небезпечних виробничих об’єктів - стан захищеності 

життєво важливих інтересів особи і суспільства від аварій на небезпеч-

них виробничих об’єктах і наслідків цих аварій. 

Експертиза безпеки (експертиза) - оцінка відповідності об’єкту 

експертизи вимогам безпеки, що пред’являються до нього, результатом 

якої є укладення. 

Об’єкти експертизи - проектна документація, технічні пристрої, 
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будівлі і споруди на небезпечному виробничому об’єкті, декларації ві-

дповідності або безпеки і інші документи, пов’язані з експлуатацією 

небезпечного виробничого об’єкту. 

Система експертизи безпеки (далі система експертизи) - сукуп-

ність учасників експертизи безпеки, а також норм, правил, методик, 

умов, критеріїв і процедур, у рамках яких організовується і здійснюєть-

ся експертна діяльність. 

Ліцензія - дозвіл (право) на здійснення виду діяльності, що ліце-

нзується, при обов’язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, ви-

дане ліцензуючим органом юридичній особі або індивідуальному підп-

риємцеві відповідно до вимог «Про ліцензування окремих видів діяль-

ності». 

Експертна організація - організація, що має Дозвіл на проведен-

ня експертизи безпеки відповідно до чинного законодавства. 

Укладення експертизи - документ, що містить обґрунтовані ви-

сновки про відповідність або невідповідність об’єкту експертизи вимо-

гам безпеки. 

Експерт - фахівець, що здійснює проведення експертизи безпеки. 

Замовник - організація, що звернулася із заявкою на проведення 

експертизи. 

Декларація безпеки - документ, що припускає усебічну оцінку 

ризику аварії і пов’язаної з нею загрози, аналіз достатності прийнятих 

заходів з попередження аварій, з забезпечення готовності організації до 

експлуатації небезпечного виробничого об’єкту відповідно до вимог 

безпеки, а також до локалізації наслідків аварії і розміру збитку, нане-

сеного у разі аварії на небезпечному виробничому об’єкті. Декларація 

розробляється обов’язково для небезпечних виробничих об’єктів при 

граничних кількостях небезпечних речовин, приведених в Законі «Про 

об’єкти підвищеної небезпеки». 

Ризик - імовірнісна міра виникнення небезпечних техногенних і 

природних явищ, що супроводжуються формуванням і дією шкідливих 

і небезпечних чинників і нанесеного при цьому соціального, економіч-

ного, екологічного, а у ряді випадків і інших ефектів. 

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки - віднесення 
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об’єкту у складі організації до категорії небезпечного виробничого 

об’єкту і визначення його типу відповідно до вимог Закону «Про 

об’єкти підвищеної небезпеки». 
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2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Промислова безпека - це стан захищеності життєво важливих ін-

тересів особи і суспільства від аварій на небезпечних виробничих 

об’єктах і наслідків аварій, що сталися. 

Вимоги безпеки - умови, заборони, обмеження і інші обов’язкові 

вимоги, закладені в нормативних технічних документах, а також норми 

в області захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

охорони природного довкілля, екологічної безпеки, пожежної безпеки, 

охорони праці, будівництва. 

Джерела підвищеної небезпеки - небезпечні виробничі об’єкти, 

технічні засоби, речовини і предмети; дії або бездіяльності осіб, що 

створюють загрозу життєво важливим інтересам особи, суспільству, 

державі. 

До цих джерел, наслідуючи законодавство про захист прав гро-

мадян, слід додати і підприємства, що здійснюють підвищено небезпе-

чні види діяльності, деякі види їх продукції, робіт і послуг. Небезпечні 

виробничі об’єкти підлягають реєстрації в державному реєстрі. При 

цьому дуже важливим є питання про критерії відношення об’єкту або 

виду діяльності до класу небезпечних. 

Критерії або якісні і кількісні показники небезпеки об’єкту в спе-

ціалізованих правових нормативних актах, відповідно до яких промис-

ловий (оборонний) об’єкт (споруда) відноситься до одного з апріорі не-

безпечних об’єктів, якщо на об’єкті: 

- переробляються, утворюються, зберігаються, транспортуються, 

знищуються займисті, горючі, вибухові, токсичні речовини (у встанов-

лених кількостях), речовини що окислюються, дивись табл. 2.1; 

- здійснюються гірські роботи, збагачення корисних копалини, 

роботи в підземних умовах, отримання розплавів чорних і кольорових 

металів; 

- використовується спеціальне устатковання і механізми в умо-

вах, що характеризуються кількісними показниками. 
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Таблиця 2.1 – Нормативи порогових мас деяких небезпечних 

 речовин 

Найменування небезпечної речовини 

Порогова  
 маса, тон 
1 

клас 
2 

клас 
1 2 3 

Аміак 500 50 
Амонію нітрат1 2500 350 
Амонію нітрат (добрива)2 5000 1250 
Арсенатний ангідрид, арсенатна кислота та/або її солі 2 1 
Арсенітний ангідрид, арсенітна кислота та/або її солі 0,1  
Бром 100 20 
Нікелеві сполуки (дрібнодисперсний порошок), моно-
оксид нікелю, діоксид нікелю, триоксид нікелю, сульфід 
нікелю (II), сульфід нікелю (III) 

1  

Хлор 25 10 
Формальдегід (концентрація більш як 90 відсотків) 50 5 
Водень 50 5 
Фосфористий водень (фосфін) 1 0,2 
Хлороводень (зріджений газ) 250 25 
Алкіли свинцю 50 5 
Ацетилен 50 5 
Етилену оксид 50 5 
Пропілену оксид 50 5 
Метанол 5000 500 
Кисень 2000 200 
Сірководень 50 5 
Арсеновмісний водень (арсен) 1 0,2 
Сірки діоксид 250 25 
Сірки триоксид 75 7,5 
Вугільної кислоти діхлорангідрид (фосген) 0,75 0,3 
Метілізоціанат 0,15  
4,4 - метилен - біс (2 - хлоранілін) та/або солі в порош-
коподібному стані 

0,01  

Толуїдиндизоціонат 100 10 
Горючі (займисті) гази 200 50 
Горючі рідини, перегріті під тиском 200 50 
Горючі рідини 50000 5000 
Бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові речовини 200 50 
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Продовження таблиці 2.1 
1 2 3 

Речовини-окисники 200 50 
Високотоксичні речовини 20 5 
Токсичні речовини 200 50 
Речовини, які становлять небезпеку для довкілля (високоток-
сичні для водних організмів) 

500 200 

Речовини, які становлять небезпеку для довкілля (токсичні 
для водних організмів) та/або можуть здійснювати довго-
строковий негативний вплив на водне середовище 

2000 500 

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою 500 100 
Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виді-
ленням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних га-
зів 

200 50 

Примітки: 1 – Масовий вміст азоту в амонії нітраті та його сумішах 

становить більш як 28 %, а водяні розчини амонію нітрату 

містять більш як 90 % азоту. 

2 –  Масовий вміст азоту у простих добривах на основі 

амонію нітрату, а також у складних добривах на його осно-

ві (з фосфатом та/або поташем) становить більш як 28 від-

сотків. 

3 –  У разі, якщо відстань між небезпечними виробничими 

об’єктами менше п’ятисот метрів, враховується сумарна 

кількість небезпечної речовини. 

4 – Якщо застосовується декілька видів небезпечних речо-

вин однієї і тієї ж категорії, то їх сумарна порогова кіль-

кість визначається умовою: ,1)](/)([
1









n

i

iMim де m(i) - кі-

лькість вживаної речовини; M(i) - порогова кількість тієї ж 

речовини відповідно до справжнього переліку для усіх i від 

1 до n. 
 

При закріпленні юридичного права діяльності на небезпечному 

виробничому об’єкті і при здійсненні окремих видів діяльності, що від-

носяться до підвищеної небезпеки, вимагаються: 

 обов’язковість ідентифікації небезпечних виробничих об’єктів 
відповідно до методики; 
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 обов’язковість декларування об’єктів підвищеної небезпеки; 

 обов’язковість ліцензування; 

 обов’язковість страхування відповідальності залежно від міри 
небезпеки. 

При ідентифікації небезпечних виробничих об’єктів віддається 

пріоритет якісним показникам системи забезпечення безпеки. В порів-

нянні з кількісними показниками, якісні мають велику міру невизначе-

ності і вимагають тому значних коефіцієнтів надмірності - «запасу міц-

ності». 

Для зниження значення «Запасу міцності» доцільно використову-

вати кількісні показники забезпечення безпеки. 

Усебічна оцінка ризику аварії і пов’язана з ним загроза повинні 

оцінюватися за допомогою кількісного показника. Таким чином, юри-

дично закріплюється постулат про необхідність оцінки і управління ри-

зиком при організації небезпечної техногенної діяльності. 

Поняття ризику – це фундаментальне поняття в математичній 

економіці, статистиці, теорії ухвалення рішень, страховій справі, ото-

тожнюване з поняттям ненадійності, невпевненості. 

З цією метою є загальноприйнятною залежність для розрахунку 

величини ризику: 

 ,
1




n

i

UiPiR  (2.1) 

де Pi - вірогідність виникнення i-го небезпечного чинника, що впливає 

на працюючих, населення і природні об’єкти; Ui - збиток від дії i-го не-

безпечного і шкідливого чинника. 

Формулою (2.1) описується небезпека від достовірних подій (що 

відбуваються з вірогідністю рівній одиниці), наприклад, при здійсненні 

правомірної господарсько-виробничої діяльності. В літературі і норма-

тивно-технічній документації під збитком розуміють фактичні або мо-

жливі економічні соціальні втрати або погіршення природного середо-

вища внаслідок змін її стану в результаті яких-небудь подій, явищ, дій, 

приведені до грошового еквіваленту. При розгляді питань захисту прав 

осіб з відшкодування заподіяної ним шкоди (збитків) реальний збиток є 

одним із складових збитків. Окрім збитку (Ui), що розуміється як втрата 
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або ушкодження, що нанесено громадянину, особі, у збитки включа-

ються витрати (Zi), які особа, чиє право порушене, зробила або повинно 

буде зробити для відновлення порушеного права, а також втрачена ви-

года (Wi). В загальному випадку вартість ризику розраховується за фо-

рмулою: 

1

( ),
n

i i i i

i

R P U Z W


      (2.2) 

При проведенні аналізу ризику слід використовувати як критерії 

наступні поняття: 

- максимально допустимий рівень ризику, який не повинен пере-

вищуватися незалежно від економічного або соціального виду діяльно-

сті. Може бути заданий як взаємозв’язок системи критеріїв безпеки 

(рис. 2.1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема проведення процедури аналізу ризику 
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- мінімальний рівень ризику - такий низький рівень смертності, 

травматизму або інвалідізації людей, який не впливає на економічні по-

казники підприємства або держави. Це рівень, коли немає сенсу удо-

сконалювати подальші заходи по підвищенню безпеки, оскільки це ви-

магає значних витрат, а люди і довкілля піддаватимуться колишньому 

ризику (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 – Схема співвідношення рівнів ризиків 

Рівень неприйнятного ризику 
(ризик невиправданий ні за 
яких умов. 

Вірогідність 
загибелі 

людини за 
рік 

10–4 

Сумарний ризик 
Rс = Rт + Rсэ 

максимально до-
пустимий 

рівень ризику 
Зона прийнятного ризику (ри-
зик прийнятний за умови 
отримання вигоди в промис-
ловому виробництві за систе-
мою «витрати - вигоди». 

10–6 
Соціально 

економічний 
ризик, Rсэ 

Зона малого ризику (ризик 
прийнятний, якщо виграш ще 
перевершує витрати). 

10–8 
Мінімальний 
рівень ризику 

Ризик зневажливо малий. Ви-
трати великі. Виграшу немає. 

<10–8 

Технічний ризик, 
RТ 

Витрати на безпе-
ку 

 

Для того, щоб кваліфіковано управляти ризиком (страхування і 

адміністративні дії) необхідно кваліфіковано оцінювати рівень ризику 

виробництва. Оцінка ризику робиться для того, щоб визначити, чи зна-

ходиться очікувана частота аварій з числом смертельних результатів в 

межах зони прийнятного ризику. 

Якщо при оцінці ризику в процесі експертизи встановлено, що 

величина його ризику знаходиться в зоні «неприйнятного» для даних 

умов ризику, то експертиза певним чином повинна відреагувати, а вла-

сники підприємства повинні вжити серйозні заходи по зниженню ризи-

ку до прийнятного рівня. 

Якщо при оцінці ризику встановлено, що величина ризику знахо-
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диться на межі прийнятного і неприйнятного ризику або в зоні «мінус» 

(табл. 2.2), то власники підприємства за результатами експертизи по-

винні вжити для зниження ризику такі заходи, які вважаються розум-

ними з практичної точки зору. Під цим мається на увазі, що реалізація 

цих заходів не повинна вимагати невиправдано високих витрат або не-

виправдано великих зусиль, щоб система «Витрати - вигоди» дала по-

зитивний результат. 

Відповідно до табл. 2.2 аналіз рівнів ризику проводиться по трьох 

напрямах:  

- оцінка ризику; 

- експертиза рівня безпеки; 

- управління ризиком (безпекою).  

На першому етапі оцінки ризику слід обрати методику оцінки 

сумарного ризику дії усіх чинників, наприклад хімічних, радіаційних і 

інших чинників техногенного походження (електричних, магнітних по-

лів, електромагнітних випромінювань, механічних ушкоджень і т. і.). У 

цій методиці дуже істотним видається завдання визначення ефекту на-

кладення при інтеграції ризиків різної природи. Оскільки із-за складно-

сті це завдання поки коректно вирішене бути не може, то рекоменду-

ється непрямий підхід, заснований на введенні коефіцієнтів запасу на 

антагонізм дій. 

Таким чином, у зв’язку із складністю завдання за комплексною 

оцінкою ризику на практиці, слід користуватися методом підсумову-

вання ризиків різної природи з введенням в підсумковий результат ко-

ефіцієнтів запасу (за відсутності конкретних вказівок). 

Управління ризиком (безпекою) включає систему нормативно-

правових, адміністративних і економічних механізмів, що сприяють до-

сягненню мети мінімізації дії небезпек на людину і довкілля з ураху-

ванням соціально-економічних чинників. Механізм управління ризиком 

нині представлений у вигляді системи страхування і адміністративних 

дій (накладення штрафів). 

Сучасні промислові системи є прикладами інтенсивного компле-

ксного виробництва, що відрізняється високою енергоємністю і знач-

ною концентрацією трудових ресурсів і високим травматизмом. 
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Події останніх років (аварії, вибухи, пожежі, руйнування) свід-

чать про важливість регулярного і кваліфікованого управління безпе-

кою промислового виробництва, як на державному, так і на місцевому 

рівнях. 

Це пов’язано з постановкою і вирішенням питань регулювання 

промислової безпеки відносно життя і здоров’я людей, охорони якості 

довкілля і запобігання економічному збитку. 

Однією з важливих частин в розробці ефективних методів управ-

ління промисловою безпекою є правильна і достовірна експертиза без-

пеки виробничих об’єктів. 

При розробці стратегії експертизи безпеки потрібна наявність те-

хнологічних стандартів, що дозволяють представити в кількісній формі 

вимоги, зумовлені кваліфікованими законодавчими актами. Таким чи-

ном, стандарти створюють метрологічну базу для оцінки безпечного 

стану технологічного устатковання і об’єкту в цілому. 

Для вирішення цього завдання необхідно сформувати банк даних 

про стан небезпечного виробничого об’єкту, спираючись на логічну 

структуру збору інформації (рис. 2.2). 

Завдання оцінки достовірності результатів цієї інформації можна 

вирішити як математичним, так і логічним шляхом. 

Технологічні стандарти - ключові складові елементи для здійс-

нення практики експертизи і постійного контролю. 

Головна ідея в даному випадку полягає в тому, щоб спочатку 

встановити стандарти більш менш довільно, а потім дослідним шляхом 

підібрати податки і страхові платежі так, щоб вони самі регулювали до-

сягнення встановлених стандартів. 

Таким чином, результати експертизи промислової безпеки є 

об’єктивним економіко-правовим інструментом управління безпечною 

діяльністю підприємства. 
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Рисунок 2.2 – Структура формування схеми накопичення інформації про стан безпеки небезпечного  

 виробничого об’єкту 
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Відомо, що ніяке посилення вимог не може забезпечити абсолютної 

гарантії безаварійної роботи, воно лише приведе до гальмування вироб-

ництва, тому слід розробити об’єктивну і ефективну методику застосу-

вання важелів економічного регулювання шкідливих і небезпечних дій 

виробництв на людину і на довкілля (живі організми, природу і інші цін-

ності). 

Найбільш адекватним механізмом для рішення проблем забезпе-

чення промислової безпеки є страхування. Страхування від нещасного 

випадку, страхування відповідальності підприємств, а також оцінка стану 

небезпеки виробництва при видачі ліцензії. 

Проте на практиці, при реалізації цього механізму, у зв’язку із спе-

цифікою виробничих об’єктів, зустрічається низка складних запитань: 

- кількісні показники страхового внеску; 

- достовірність методики оцінки потенційної небезпеки, як за ве-

личиною можливого збитку, так і по вірогідності її походження; 

- відсутність достовірних системних критеріїв для точнішого ви-

значення небезпеки виробництва; 

- відсутність єдиного підходу і єдиних критеріїв при визначенні 

страхових тарифів. 
Не дивлячись на те, що введено інтегральний показник професійно-

го ризику, на практиці цей показник, визначається по групах галузей із 

застосуванням КВЕД (коду виду економічної діяльності), який не відо-

бражає специфіки і стану безпеки на підприємстві. 

Аналізуючи результати практики експертизи промислової безпеки, 

робимо висновок, що в цьому процесі відсутня єдина система, яка могла 

б принести безперечну користь. 

Ця система експертизи повинна складатися з трьох рівнів і 

об’єднувати і взаємно доповнювати методики визначення небезпеки, як 

власне усього підприємства в цілому, так і його окремих виробництв і ді-

лянок. 

Розподіл на рівні експертизи провести залежно від рівня небезпеки 

і цілей експертизи. 

Аналіз складу небезпек і стану виробництв дозволяє провести ран-

жирування на рівні експертизи таким чином: 

1 рівень - експертиза для цілей соціального страхування працюю-
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чих і визначення класу професійного ризику для встановлення страхових 

тарифів, що відповідають рівню виробничого травматизму і професійної 

захворюваності; 

2 рівень - експертиза, що включає ідентифікацію небезпечних ви-

робничих об’єктів для страхування громадянської відповідальності орга-

нізацій, що експлуатують небезпечні виробничі об’єкти, за спричинення 

шкоди життю, здоров’ю і майну інших осіб і природному довкіллю у разі 

аварії на небезпечному виробничому об’єкті; 

3 рівень - експертиза безпеки виробничого об’єкту для цілей ліцен-

зування, що включає експертизу загального технічного стану (розширен-

ня, реконструкцію, технічне переозброєння, консервацію і ліквідацію не-

безпечного виробничого об’єкту), будівель і споруд на небезпечному ви-

робничому об’єкті, декларацій безпеки та інше. 

Усі виробничі об’єкти (за виключенням, гідротехнічних споруд) 

повинні на усіх трьох рівнях проходити експертизу за єдиною методи-

кою. У основу цієї методики має бути покладений інтегральний показник 

ризику виробництва стосовно технологічного процесу, а не галузі в ціло-

му. Тут обов’язково має бути введена оцінка об’єктивної компоненти - 

ціни потенційного збитку. Тут мається на увазі збиток здоров’ю, еконо-
міці, оточуючому середовищу. 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки 
 

1. Дайте визначення і перерахуйте вимоги промислової безпеки. 

2. Що відноситься до джерел підвищеної небезпеки? 

3. Назвіть показники небезпеки на небезпечних виробничих 

об’єктах. 

4. Які обов’язкові дії повинні провести організації при закріпленні 

юридичного права діяльності на небезпечному виробничому об’єкті? 
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5. Дайте визначення «ризику» і перерахуйте параметри по яких оці-

нюється величина ризику. 

6. Сформулюйте умови безпеки для населення, викликані техніч-

ними причинами. 

7. Що відноситься до об’єктів техногенного ризику? 

8. Які етапи входять в процедуру якісної і кількісної оцінки техно-

генного ризику? 

9. Назвіть можливі рівні експертизи промислової безпеки. 



24 

3. ОСНОВНА СУТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ БЕЗПЕКИ 

 

Експертиза безпеки (далі експертиза) - оцінка відповідності 

об’єкту експертизи вимогам безпеки, що пред’являються до нього. 

Результатом проведеної експертизи є висновок, що містить обґрун-

товані висновки про відповідність об’єкту експертизи вимогам нормати-

вних документів, покликаних забезпечити промислову безпеку. 

Висновок експертизи може бути позитивним або негативним, суть 

їх буде розглянута надалі. 

Вимоги, які повинні враховуватися при експертизі різних об’єктів, 

встановлюються спеціально уповноваженим органом в області промисло-

вої безпеки. 

Експертиза безпеки призначена для наступних цілей: 

1) оцінки відповідності існуючої і потенційної діяльності підприєм-

ства вимогам безпеки, охорони довкілля, захисту від надзвичайних ситу-

ацій, який дозволяє особі, що приймає рішення, з урахуванням матеріалів 

експертизи відповісти на наступні питання: 

- чи можлива небезпечна дія на працюючих, довкілля і населення 

при здійсненні діяльності виробництва (підприємства), що експортується, 
і якою мірою підприємство є джерелом техногенної небезпеки; 

- чи забезпечена захищеність населення і території (включаючи ро-

зташовані на ній природні, виробничо-господарські об’єкти і об’єкти со-

ціальної інфраструктури) від загрози з боку об’єкту, що підлягає експер-

тизі, як джерела небезпеки. 

2) у рамках експертизи безпеки здійснення ідентифікації (розпізна-

вання і віднесення об’єкту до небезпечних і визначення його типу, для 

визначення розміру мінімальної страхової суми для страхування відпові-

дальності за спричинення шкоди життю і здоров’ю або майну інших осіб 

і природному довкіллю у разі аварії на небезпечному виробничому 

об’єкті. 

3) для визначення класу професійного ризику з метою соціального 

страхування працюючих на підприємстві, де проходить експертиза і 

встановлення страхових тарифів, що відповідають дійсному рівню виро-

бничого травматизму і професійної захворюваності. 

Експертизі підлягають: 
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- проектна документація на будівництво, розширення, реконструк-

цію, технічне переозброєння, консервацію і ліквідацію небезпечного ви-

робничого об’єкту; 

- будівлі і споруди на небезпечному виробничому об’єкті; 

- технічні пристрої, вживані на небезпечному виробничому об’єкті; 

- декларації безпеки і інші документи (наприклад, технологічні рег-

ламенти або процеси), пов’язані з експлуатацією небезпечного виробни-

чого об’єкту. 

При проведенні експертизи в першу чергу має бути звернена увага 

на задоволення вимог безпеки: умовам, заборонам, обмеженням і іншим 

зобов’язанням, у т. ч. специфічним вимогам, сформульованим в нормати-

вних технічних документах, прийнятих в установленому порядку і що за-

безпечують безпеку. 

Документи, що розглядаються при експертизі, покликані забезпе-

чити вимоги безпеки, повинні відповідати нормам: в області захисту на-

селення і територій від надзвичайних ситуацій; санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення; охорони природного довкіл-

ля; екологічній безпеці; пожежній безпеці; охороні праці. 

Невідповідність проектної документації вказаним нормам, а також 
відхилення від проектної документації в процесі будівництва без узго-

дження з органами виконавчої влади, спеціально уповноваженими орга-

нами не допускається. 

Організація, що виконала проектну документацію на будівництво, 

розширення, реконструкцію, технічне переозброєння, консервацію і лік-

відацію небезпечного виробничого об’єкту, по якій є позитивне укладен-

ня експертизи, в процесі проведення авторського нагляду особливу увагу 

повинна звертати на виконання вимог забезпечення безпеки як в процесі 

будівництва, так і забезпечення потенційної безпеки при експлуатації не-

безпечного виробничого об’єкту. 

В процесі приймання небезпечного виробничого об’єкту в експлуа-

тацію мають бути дотримані вимоги проекту і експертизи документації, у 

тому числі пов’язані з ліквідацією наслідків аварії. 

Експертиза безпеки разом з відміченими небезпечними виробничи-

ми об’єктами поширюється і на розділ «Безпечна експлуатація вироб-

ництв» технологічного регламенту на виробництва продукції хімічної, 
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нафтохімічної, нафтопереробної промисловості і інших вибухонебезпеч-

них виробництв і об’єктів, пов’язаних із використанням або зберіганням в 

них хімічно небезпечних і токсичних речовин, а також речовин, які мо-

жуть утворювати пилоповітряні або вибухонебезпечні парогазові суміші, 

які не входять в перелік небезпечних згідно з законом України “Про 

об’єкти підвищеної небезпеки” [2]. 

Вимоги безпеки, викладені в технологічних регламентах, не мають 

бути нижче за вимоги чинних нормативних документів по безпеці. В да-

ному випадку необхідно проводити тільки метрологічну експертизу, яка 

виконується метрологічною службою підприємства, розробника техноло-

гічного регламенту. 

Декларації безпеки підлягають експертизі на предмет встановлення 

повноти і достовірності відомостей по безпеці споруди, зокрема: 

- виявлення міри небезпеки гідротехнічної споруди; 

- достовірності передбачених заходів по забезпеченню безпеки гід-

ротехнічних споруд і відповідності цих заходів нормам і правилам. 

Державна експертиза декларації безпеки гідротехнічної споруди 

проводиться експертними центрами. 

Експертні центри, які проводять експертизу, залучають до роботи 
висококваліфікованих фахівців з науково-дослідних інститутів, що мають 

великий досвід по дослідженню або проектуванню аналогічних гідротех-

нічних споруд і відповідну ліцензію. 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки 

 

1. Що таке експертиза безпеки? 

2. Що є результатом експертизи безпеки? 

3. Для яких цілей призначена експертиза? 

4. Які об’єкти і документи підлягають експертизі? 
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4. ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Експертиза безпеки повинна проводиться як на етапі проектування 

об’єкту (устатковання, технології, будівлі, спорудження та ін.), що безпо-

середньо обслуговується людиною, так і на стадії експлуатації. Перший 

етап експертизи проводиться як проектними, так і незалежними громад-

ськими організаціями. 

Порядок розробки, узгодження, експертизи і затвердження попере-

дньо планувальної, проектно-планувальної і проектно-кошторисної до-

кументації визначається НПАОП 0.00-4.20-94 «Положення про порядок 

проведення Державної експертизи (перевірки) проектної документації на 

будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засо-

бів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону пра-

ці». 

Згідно із законом «Про об’єкти підвищеної небезпеки» об’єктами 

експертизи промислової безпеки є: 

- проектна документація на будівництво, розширення, реконструк-

цію, технічне переозброєння, консервацію і ліквідацію небезпечного ви-

робничого об’єкту; 
- технічні пристрої, вживані на небезпечному виробничому об’єкті; 

- будівлі і споруди на небезпечному виробничому об’єкті; 

- декларація безпеки і інші документи, пов’язані з експлуатацією 

небезпечного виробничого об’єкту. 

Суб’єктами правовідносин у сфері безпеки є: органи влади, госпо-

дарюючі суб’єкти (що мають певну правосуб’єктність), фінансово-

промислові структури, громадяни і їх об’єднання. 

Таким чином, суб’єктами експертизи є: 

- органи державної влади, приймаючі закони, постанови і підзакон-

ні акти; 

- Державна служба з питань праці України (Держпраці); 

- експертна організація - організація, що має ліцензію Держпраці на 

проведення експертизи промислової безпеки відповідно до чинного зако-

нодавства;  
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- експертна група - група експертів, сформована для проведення ек-

спертизи складного виробничого об’єкту. Експертні групи можуть бути 

спеціалізовані і комплексні; 

- експерт - фахівець, що здійснює проведення експертизи промис-

лової безпеки;  

- замовник - організація, що звернулася із заявкою на проведення 

експертизи. 

Експертизу безпеки проводять організації, що мають дозвіл, які ви-

дають відповідно до встановленого порядку. 

Контроль над дотриманням експертними організаціями вимог і 

умов здійснюється органами в установленому порядку. 

Організаційна система експертизи безпеки виглядає у вигляді схе-

ми представленої на рис. 4.1. На цій схемі приведена система взаємодії 

суб’єктів експертизи і ієрархічне співвідношення цих суб’єктів. 

Система експертизи, як видно з схеми, забезпечується взаємодією 

підприємства з експертними організаціями, з головними управлінням 

Держпраці. 

Координуючий орган - Держпраця регулює діяльність регіональних 

головних управлінь, а також аналізує і узагальнює інформацію про діяль-
ність експертних організацій, визначає стан нормативно-технічної бази 

Системи експертизи. 

Суб’єктами експертизи є також фізичні або юридичні особи, що 

представляють в спеціально уповноважені державні органи по експертизі 

безпеки документацію, що підлягає експертизі, і що оплачують її прове-

дення (замовники експертизи). 

До категорії суб’єктів експертизи також відносяться експертні ор-

ганізації, створені організовані спеціально уповноваженим державним 

органом або громадськими організаціями. 

Експерт державної експертизи безпеки має бути фахівцем з даного 

питання, він не може бути представником замовника або находитись з 

ним в трудових або договірних стосунках. 

Експерт має право заявляти спеціально уповноваженому органу 

про необхідність представлення замовником додаткових матеріалів для 

об’єктивної і усебічної оцінки безпеки об’єкту експертизи. Він зо-

бов’язаний здійснювати усебічний, комплексний аналіз представлених 
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документів і інших необхідних матеріалів з урахуванням останніх досяг-

нень науки і техніки, визначати їх відповідність нормативним правовим 

актам і нормативно-технічним документам в області промислової безпеки 

і представляти об’єктивний і обґрунтований висновок по цих матеріалах. 

 
Рисунок 4.1 – Принципова схема організації експертизи в галузі охорони праці 

Державна служба з 
питань праці 
(Держпраці) 

Головне управління 
Держпраці в регіонах 

України 

Управління нагляду 
в промисловості і на 
об’єктах підвищеної 

небезпеки 

 
Дозвіл на виконан-
ня робіт підвище-
ної небезпеки та 

експлуатацію (за-
стосування) ма-
шин, механізмів, 
устатковання під-

вищеної небезпеки 

Експертно-технічні 
центри (Державні) 

Незалежні експертні 
організації 

Висновки експертизи 
стану охорони праці 
та безпеки промис-
лового виробництва 
або на відповідність 
технологічних про-
цесів, машин, меха-
нізмів, устатковання, 
транспортних засо-
бів, хімічних речо-
вин і їх сполук та 
інша небезпечна 
продукція, придба-
них за кордоном но-
рмативно-правовим 
актам з охорони пра-

Підприємства,  
Установи, 
Організації 

Єдиний до-
звільний 

центр 
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Керівник експертної групи погоджує її склад, бере участь в підго-

товці завдання для роботи експертної групи, забезпечує якісне проведен-

ня експертизи і організовує підготовку звідного укладення по об’єкту ек-

спертизи. 

Замовник експертизи промислової безпеки має право: 

- отримувати від спеціально уповноваженого органу експертизи ін-

формацію про терміни її проведення, нормативно-технічні і інструктив-

но-методичні документи по проведенню експертизи; 

- звертатися в ці органи з вимогою усунення порушень порядку 

проведення експертизи, представляти пояснення, давати зауваження, 

пропозиції по об’єкту експертизи; 

- оспорювати укладення державної експертизи промислової безпе-

ки в судовому порядку. 

Замовник експертизи промислової безпеки небезпечного виробни-

чого об’єкту зобов’язаний пред’являти експертам об’єктивну і повну, ві-

дповідно до нормативних вимог, документацію і додаткову інформацію, 

оплачувати витрати на проведення експертизи, виконувати вимоги експе-

ртизи в обов’язковому порядку. 

Щодо  порядку організації експертизи в галузі охорони  праці слід 
зазначити, що Державна служба праці  аналізує і узагальнює інформацію 

про діяльність експертних організацій, визначає стан нормативно-

технічної бази  з охорони праці. Принципова схема організації експертизи 

охорони праці (ОП) наведена на схемі рис.4.1. 

Замовник при наявності на підприємстві робіт підвищеної небезпе-

ки  та обладнання підвищеної небезпеки згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України (КМУ) №1107 від 26.10.2011р. та змінами № 48 від 

07.06.2018р. звертається в державну або незалежну експертну організа-

цію (експертний центр) з метою одержання експертного висновку щодо 

стану охорони праці та безпеки промислового виробництва підприємства. 

Експертні організації — експертно-технічні центри належать до сфе-

ри управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забез-

печують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері проми-

слової безпеки та охорони праці мають підтверджену компетенцію для 

інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавст-

ва (Декларації). 
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Фахівці експертного центру обстежують підприємство на предмет 

безпечного виконання робіт або експлуатацію обладнання та розробля-

ють згідно вимог замовника висновок експертизи стану охорони праці та 

безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час: 

- виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та видів облад-

нання підвищеної небезпеки (додаток 2,3 Постанови №1107 від 

26.10.2011р. та змінами № 48 від 07.06.2018р ). Слід зазначити, що  в но-

рмативному документі наведено 18-ть  видів робіт  та 11-ть видів облад-

нання підвищеної небезпеки; 

- експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх від-

повідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 

безпеки; 

- на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небе-

зпеки. 

Роботодавець подає в паперовій формі особисто, через уповноваже-

ну ним особу, надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, в 

електронній формі через Єдиний державний центр адміністративних пос-

луг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи держав-

них органів та органів місцевого самоврядування, заяву за формою згідно 
з додатком 4 Постанови КабМіну України (КМУ) №1107 від 26.10.2011р. 

та змінами № 48 від 07.06.2018р., до якої додається висновок експертизи 

стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта гос-

подарювання під час виконання заявлених робіт. 

На підставі висновку експертизи органи Держпраці видають Дозвіл 

термін дії якого становить 5 років. Цим же Положенням передбачено ро-

зробка роботодавцем Декларації відповідності матеріально-технічної ба-

зи вимогам законодавства з питань охорони праці. Перелік видів робіт пі-

двищеної небезпеки зазначені в додатку К та Перелік експлуатації (засто-

сування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки зазна-

чений в додатку Л. 

Декларація за формою згідно з додатком М подається суб’єктом го-

сподарювання (уповноваженим ним органом або особою) у паперовій 

формі особисто або поштовим відправленням у Єдиний державний центр 

адміністративних послуг. 
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Єдиний дозвільний центр надання адміністративних послуг передає 

цей висновок в  територіальний орган Держпраці. який розглядає і аналі-

зує експертний  висновок та  приймає рішення про видачу Дозволу або 

відмову у разі невідповідності його нормативно-правовим документам. 

У окремих  випадках, при експлуатації: 

- устатковання, пов’язаного з виробництвом (виготовленням), вико-

ристанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, за-

стосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних 

і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або пе-

ревищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифіка-

цію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний 

вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357); 

- технологічного устатковання для утилізації зброї, звичайних видів 

боєприпасів та виробів ракетної техніки; 

- гірничошахтного та гірничорятувального устатковання та устатко-

вання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збага-

чення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, 

гірничорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній галузях промис-
ловості експертний висновок передають в Державну службу з питань 

праці, яка розглядає  його і приймає рішення про видачу дозволу або від-

мови у разі невідповідності його нормативно-правовім документам. 

Оформлений Дозвіл передається через Єдиний дозвільний центр 

надання адміністративних послуг замовнику. 

У разі відмови  у видачі Дозволу замовник  звертається в експертну 

організацію з метою  доопрацювання  зауважень і алгоритм проходження 

всіх стадій виконання робіт повторюється. 

Суб’єкт господарювання для дотримання правил безпеки, при екс-

плуатації обладнання підвищеної небезпеки, власнику згідно вимог нор-

мативно-правових актів та  наказу Держгірпромнагляду України (Держа-

вної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України) №687 

від 26.05.2004,  у термін, що зазначений у правилах , необхідно проводи-

ти технічний огляд обладнання підвищеної небезпеки (наприклад: котли, 

вантажопідйомні крани, посудини, що працюють під тиском. 

Наприклад, технічний огляд проводиться у такі терміни: 
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1) крану вантажопідіймальному: 

- частковий (один раз на рік); 

- повний (один раз на три роки). 

2) посудин, що працюють під тиском: 

- зовнішній, внутрішній огляд (один раз на чотири роки); 

- гідростатичні випробування (один раз на вісім років). 

У разі закінчення граничного терміну експлуатації обладнання по-

винен проводитися  експертне обстеження ( технічне діагностування) ме-

тодом неруйнівного контролю, а саме: металографічним, магнітопорош-

ковим, ультразвуковим, візуальним виконування виміру товщини металу.  

Експертне обстеження та  технічний огляд виконується діагностами 

експертної організації, які атестовані в установленому порядку  з 

обов’язковим записом результатів у  паспорті цього обладнання. Прилади 

, що використовують при роботі проходять калібрування та повірки у ме-

трологічних сервісних центрах. 

Державна експертиза декларації безпеки гідротехнічних споруд, 

аварії на яких можуть привести до виникнення надзвичайних ситуацій, є 

обов’язковою при їх проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, 

експлуатації, виведенні із експлуатації, а також після реконструкції, капі-
тального ремонту, відновлення або консервації.  

Державна експертиза декларації безпеки проводиться експертними 

центрами, що визначаються органом нагляду у взаємодії з державною 

службою із надзвичайних ситуацій. У цих випадках експертизу проводять 

експертні центри, які формують експертні комісії, до участі в роботі яких 

можуть притягуватися науково-дослідні і проектні організації. 

Орган нагляду, у тому числі і за роботою експертів, встановлює 

кваліфікаційні вимоги до фахівців, що включаються до складу експерт-

них комісій, визначає порядок формування і регламент роботи експерт-

них комісій, організовує навчання експертів і обмін досвідом їх роботи. 
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Питання для самоперевірки 

 

1. Що є об’єктами експертизи промислової безпеки? 

2. Хто є суб’єктами промислової безпеки? 

3. Хто проводить експертизу промислової безпеки? 

4. На основі яких документів діють органи системи експертизи 

промислової безпеки? 

5. Які вимоги пред’являються до експерта, які права він має? 

6. Які права має замовник експертизи? 
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5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

ЕКСПЕРТНИХ ГРУП 

 

Експертизу безпеки проводять організації, що мають Дозволи на 

проведення вказаної експертизи, за рахунок засобів організації, що пла-

нує експлуатацію небезпечного виробничого об’єкту або експлуатує йо-

го. 

Експертиза безпеки може проходити одночасно із здійсненням ін-

ших експертиз в установленому порядку. 

Експертна група формується спеціально уповноваженим органом 

експертної організації, після представлення замовником усіх необхідних 

документів в повному об’ємі відповідно до вимог чинних нормативних, 

технічних документів. 

Перший етап експертизи безпеки об’єкту (устатковання, будівель і 

споруд) проводиться як проектними, так і незалежними громадськими 

організаціями, що мають ліцензію. 

Експертна група може бути сформована так, що для розслідування 

причин аварій в неї можуть входити фахівці в області промислової безпе-

ки, досліджень, проектування, досліджень, виготовлення устатковання і 
страхування, а також експертизи декларації промислової безпеки небез-

печного виробничого об’єкту. 

Експертна група для ідентифікації небезпечних виробничих 

об’єктів формується координуючим органом або його регіональними під-

розділами, які ведуть облік експертних організацій і експертів. Ця група 

виявляє і фіксує усі ознаки небезпеки і тип кожного небезпечного вироб-

ничого об’єкту у складі організації з метою визначення конкретної озна-

ки або декількох ознак небезпеки для віднесення об’єкту до того типу, 

для якого необхідно визначити розмір страхування, у тому числі, якщо 

об’єкт має декілька ознак небезпеки. Перелік нормативно-правових до-

кументів для проведення ідентифікації небезпечних промислових 

об’єктів наведено в додатку А. 

Увесь регламент роботи експертної групи, незалежно від рівня не-

безпеки об’єкту і призначення експертизи, включає наступні етапи: 

 попередній етап; 

 настановний етап, що визначає умови проведення експертизи 
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(заявка, план-графік, договір або інші документи); 

 процес експертизи; 

 видача укладень експертизи і вирішення суперечок. 
Попередній етап включає процес інформування замовника про не-

обхідність і порядок проведення експертизи, а також обговорення питань, 

що стосуються проведення експертизи, у тому числі: 

- обговорення змісту і ходу експертизи; 

- підготовки до проведення експертизи на місці (у разі потреби); 

- складання календарного плану проведення експертизи. 

Усі попередні переговори мають бути задокументовані особою, ві-

дповідальною за ведення попередніх переговорів. 

На настановному етапі визначаються умови проведення експерти-

зи. На підставі яких документів або заявки замовника відповідно до пого-

джених з організацією, що проводить експертизу і замовником умов. 

Усі документи, які потрібно для проведення експертизи, склада-

ються після проведення попередніх переговорів. У цих документах мають 

бути конкретно визначені: 

- договірні сторони (їх адреси і банківські реквізити); 

- конкретні об’єкти експертизи; 

- перелік документів і об’єм додаткової інформації, необхідної для 

проведення експертизи об’єкту відповідно до діючої нормативно-

технічної документації; 

- згода замовника виконати вимоги, обов’язкові для проведення ек-

спертизи і по оплаті витрат за проведення експертизи незалежно від її ре-

зультатів; 

- терміни проведення експертизи. 

Термін проведення експертизи визначається залежно від складності 

об’єкту експертизи, але не повинен перевищувати трьох місяців з момен-

ту отримання комплекту необхідних матеріалів і документів в повному 

об’ємі і відповідності з діючою нормативно-технічною документацією і 

виконання усіх інших умов проведення експертизи. Складність об’єкту 

експертизи істотно впливає на тривалість терміну експертизи, який, як 

правило, складає: 

 для простих об’єктів - до 30 днів; 

 об’єктів середньої складності - до 60 днів; 
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 складних об’єктів - до 90 днів. 
Експертна організація приступає до проведення експертизи тільки 

після отримання необхідних документів і матеріалів в повному об’ємі ві-

дповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.  

Замовник повинен представити експертній організації наступні дані 

відповідно до «Правил проведення експертизи промислової безпеки»: 

- повні дані про замовника і об’єкт експертизи; 

- проектну, конструкторську, експлуатаційну, ремонтну документа-

цію, декларацію промислової безпеки небезпечного виробничого об’єкту, 

паспорти технічних пристроїв, інструкції, технологічні регламенти і іншу 

документацію, що має шифри або іншу індикацію, необхідну для іденти-

фікації (залежно від об’єкту експертизи); 

- акти випробувань, сертифікати, у тому числі, якщо необхідно, і на 

комплектуючі вироби, і розрахунки на міцність і т. і.; 

- зразки устатковання (у разі потреби). 

Після отримання повного комплекту документів для експертизи 

об’єкту експертна організація (експертний підрозділ) з числа штатних 

співробітників визначає відповідального виконавця і передає йому мате-

ріали і документи для організації і проведення експертизи безпеки 

об’єкту. 

Відповідальний виконавець (провідний експерт) в тижневий термін 

з дня отримання документації перевіряє її комплектність. При не відпові-

дності матеріалів і документації встановленим вимогам експертна органі-

зація повідомляє замовника про терміни представлення матеріалів і до-

кументації в повному об’ємі відповідно до діючої нормативної докумен-

тації. Термін повідомлення на адресу замовника не повинен перевищува-

ти 7 днів; при ненаданні в погоджений замовником і експертною органі-

зацією термін матеріалів і документації експертиза не проводиться, а до-

кументація повертається замовникові. 

За наявності зауважень відповідальний виконавець звертається че-

рез експертний підрозділ до замовника з вимогою про доповнення доку-

ментації або інформації. 

При повному комплекті документації відповідальний виконавець 

визначає: 

 складність об’єкту експертизи; 
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 термін проведення експертизи;  

 якість і кваліфікацію експертів, що притягаються; 

 вартість проведення експертизи безпеки. 

Відповідальний виконавець на наступному етапі повинен дати про-

позицію по кандидатурах керівника і відповідального секретаря експерт-

ної групи. 

Відповідальний секретар експертної групи призначається зазвичай 

з числа штатних працівників контролюючого органу (рис. 5.1). 

Керівник експертної групи і відповідальний виконавець (відповіда-

льний секретар) поводять наступну організаційну роботу: 

 визначають персональний склад експертної групи; 

 готують проект календарного плану роботи експертної групи; 

 готують технічні завдання членам експертної групи. 

Експерти мають бути призначені офіційно, повноваження їх мають 

бути визначені в порядку, встановленому експертною організацією. 

Для проведення експертизи може бути призначений один або група 

кваліфікованих експертів. У разі роботи групи окремих експертів призна-

чається провідний експерт, що відповідає за їх роботу. При роботі спеціа-

лізованої експертної групи призначається її керівник, який взаємодіє з ві-

дповідальним секретарем. 

Технічні завдання членам експертної групи (експертам) мають бути 

затверджені керівником експертного підрозділу. 

Після офіційного призначення конкретних експертів вони повинні 

обов’язково перевірити склад проектної, конструкторської, ремонтної і 

іншої документації, декларацію промислової безпеки небезпечного виро-

бничого об’єкту, паспорти технічних пристроїв, інструкції, технологічні 

регламенти і іншу документацію по безпеці, що має шифри і іншу інди-

кацію, необхідну для ідентифікації (залежно від об’єкту експертизи). 

Мають бути розглянуті і вивчені акти випробувань (відповідність термі-

нів і періодичності), сертифікати, у тому числі, якщо необхідно, і на ком-

плектуючі вироби, наявність розрахунків на міцність і т. і. 

Після підготовчого етапу експерти приступають до проведення ек-

спертизи.
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Рисунок 5.1 – Схема роботи над проектом висновку 
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На етапі проведення експертизи (процес експертизи) встановлюєть-

ся повнота, достовірність і правильність наданої інформації, відповід-

ність її стандартам і нормам промислової безпеки відповідно до цілей і 

завдань експертизи. 

В результаті роботи експертних груп і окремих експертів розробля-

ється Висновок експертизи. Цей висновок може бути негативним або по-

зитивним. 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки 

 

1. Хто проводить експертизу промислової безпеки? 

2. Хто і для чого формує експертну групу? 

3. З яких етапів складається регламент роботи експертної групи? 
4. Від чого залежить тривалість експертизи, які її терміни? 

5. Які документи повинен надати замовник експертної організації 

для проведення експертизи? 

6. Яку організаційну роботу повинен провести керівник експертної 

групи перед початком експертизи? 
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6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ БЕЗПЕКИ 

 

Проведення експертизи починається з проведення організаційного 

засідання, на якому є присутніми усі члени експертної групи, замовник 

об’єкту, що підлягає експертизі або його офіційні представники, а при 

необхідності, і представники інших зацікавлених організацій. 

На організаційному засіданні: 

 представник експертного підрозділу або відповідальний секре-
тар експертної групи повідомляє про прийняте рішення на про-

ведення експертизи; 

 керівник експертної групи (провідний експерт) інформує про 
порядок проведення експертизи; 

 представник замовника (розробника проекту) докладає про гото-

вність і можливість проведення експертизи; 

 розглядається (уточнюється) календарний план роботи експерт-
ної групи (експерта); 

 визначаються терміни готовності окремих експертних укладень; 

 визначається термін готовності проекту висновків експертної 

групи. 

В процесі експертизи мають бути встановлена повнота, достовір-

ність і відповідність документації об’єкту експертизи і відповідність са-

мого об’єкту стандартам, нормам і правилам промислової безпеки. Мето-

дика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документа-

ції на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих 

об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормати-

вним актам про охорону праці наведені в додатку Б. 

Проведення експертизи безпеки небезпечних виробничих об’єктів, 

устатковання і робіт може бути розділено між експертами таким чином: 

– проведення експертизи (видача укладення) по організаційній і 

технічній готовності підприємства до здійснення заявленого експертизі 

виду діяльності;  

– проведення експертизи (видача укладення) по програмах, мето-

диці контролю, випробувань і функціонування устатковання небезпечних 

виробництв і виробництв з підвищеною небезпекою;  

– проведення експертизи (з видачею укладення) по технічних рі-
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шеннях, пов’язаних із забезпеченням безпеки промислових виробництв 

(робіт), що передбачається проектно-конструкторською документацією;  

– проведення технічного огляду стану будівельних конструкцій 

будівель і споруджень небезпечних виробничих об’єктів (з видачею ви-

сновку). 

При необхідності експертна група може провести експертизу з виї-

здом на місце (до замовника). 

Експертиза на місці складається з наступних етапів:  

 ввідна частині; 

 безпосередньо експертиза на місці; 

 завершальна частина. 

У ввідній частині повинно бути роз’яснено співробітникам органі-

зації замовника мета експертизи і завдання експертів. 

Повинно бути повідомлено, що усі відомості і інформація, отримані 

експертами, розглядаються як конфіденційні, з урахуванням вимог зако-

нодавства України. 

При розгляді на місці має бути визначений і обговорений об’єм 

пропонованих робіт, розглянутий і затверджений спільно із замовником 

календарний план проведення експертизи на місці. 

Безпосередньо на місці експерти повинні вивчити стан об’єкту, до-

сліджувати нормальний хід робіт на об’єкті, а також провести комплекс-

ну перевірку: 

– компетентності співробітників і керівників; 

– придатності приміщень, будівель, споруд, приладового устатко-

вання, стану випробувальних засобів і контрольних приладів з точки зору 

їх обслуговування відповідно до норм безпеки; 

– наявність надійних систем маркування і ідентифікації; 

– наявність відповідних нормативних, технічних, методичних до-
кументів, правил, робочих інструкцій і їх виконання; 

– дотримання вимог до змісту і оформлення звітних документів. 

При роботі безпосередньо на підприємстві експертна комісія, на її 

вимогу, повинна отримати у своє розпорядження усі необхідні результати 

аналізів, досліджень, розрахунків, документи, протоколи і звіти письмово 

в повному комплекті. 

За результатами вивчення стану справ на об’єкті кожен експерт дає 
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довідку з оцінкою безпеки техніки і контрольної апаратури на розгляну-

тій ділянці. 

Керівник експертної групи (провідний експерт) узагальнює резуль-

тати вивчення безпеки об’єкту на місці і пропонує їх для обговорення із 

замовником. 

У завершальній частині цього етапу роботи із замовником узго-

джуються заходи, необхідні для подальшого завершення роботи по екс-

пертизі і розглядається календарний план реалізації зауважень і заходів. 

Заходи, сформульовані в процесі експертизи, є вимогами, які замо-

вник зобов’язаний виконати за певний термін, щоб дати можливість заве-

ршити процес експертизи. Ці вимоги, що підлягають виконанню, не пе-

решкоджають видачі укладення експертизи.  

Вони формулюються провідним експертом в укладенні і доповню-

ються, затверджуються, обмежуються або відміняються органами, що за-

тверджують експертне укладення. Перевірка виконання цих умов здійс-

нюється експертною організацією. 

В процесі проведення експертизи експерт зобов’язаний відповідно 

до завдання і виду об’єкту експертизи ретельно вивчити представлені ма-

теріали і дати оцінку їх наявності і повноти:  
– обґрунтування вибору майданчика розташування небезпечного 

виробничого об’єкту з точки зору дії його на людей, природне довкілля і 

об’єкти економіки;  

– обґрунтованості прийнятих проектних рішень з точки зору забез-

печення безпеки, у тому числі і в умовах надзвичайних ситуацій; 

– обґрунтування ризику виробничої діяльності небезпечного виро-

бничого об’єкту; 

– оцінки комплексності застосованих заходів по безпеці в процесі 

будівництва, експлуатації, ремонту або реконструкції. 

Експерт зобов’язаний дати оцінку повноти і достовірності інфор-

мації по обґрунтуванню використовуваних рішень з забезпечення безпеки 

в системному її розумінні, яке включає організаційні і технічні докумен-

ти, що визначають вимоги до небезпечних виробничих об’єктів і техно-

логічних процесів, задіяному при цьому персоналу; спорудам, устатку-

ванню, а також спеціальним технічним і технологічним засобам захисту 

від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. 
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При розгляді структури і змісту основних компонентів системи за-

безпечення безпеки експерт особливо повинен звернути увагу на стан те-

хнічних і технологічних засобів забезпечення безпеки, які вбудовані в 

конструкцію виробничого устатковання. 

Проводячи експертизу устатковання, експерт повинен твердо уяв-

ляти, що тільки ця група засобів безпеки, спільно з резервуванням і ін-

шими методами досягнення ресурсної або структурної надмірності відпо-

відальних елементів, має досить високу ефективність забезпечення без-

пеки небезпечних виробничих об’єктів. 

При проведенні експертизи хімічно небезпечних об’єктів необхідно 

особливу увагу звернути на стан несучих частин будівельних конструк-

цій, каркасу виробничих будівель і споруд, несучі конструкції інженер-

них мереж і стан самих мереж. 

При експертизі стану будівельних конструкцій будівель і споруд на 

небезпечному виробничому об’єкті особливу увагу слід звертати на те, 

що основними видами руйнувань, особливо каркасів і фундаментів, яв-

ляються механічні ушкодження і корозія, а також зниження фізичної міц-

ності основи при хімічних діях середовища промислового виробництва 

на ґрунти і фундаменти, які є найважливішою конструктивною частиною 
будь-якої будівлі і споруди, тому руйнування або надмірна деформація їх 

приводить до втрати якостей, що задовольняють вимогам нормальної 

експлуатації. 

Система «Основа - фундамент - надземна частина - небезпечне тех-

нологічне устатковання» вважається небезпечною, якщо не забезпечена 

надійність роботи усіх елементів окремо і надійна їх взаємодія в компле-

ксі. Усе це повинно бути забезпечено на увесь нормативний термін екс-

плуатації будівлі і споруди. 

Як правило, в якості небезпечного виробничого об’єкту, рекомен-

дується виділити підприємство, розташоване на одному виробничому 

майданчику. У разі, якщо воно розміщується на декількох виробничих 

майданчиках, віддалених один від одного на відстані більше 500 м, кожен 

з майданчиків розглядається як окремий небезпечний виробничий об’єкт. 

В процесі експертизи мають бути виявлені і зафіксовані усі ознаки 

небезпеки і тип кожного небезпечного виробничого об’єкту у складі ор-

ганізації страхувальника (принцип повноти і достовірності ідентифікації 
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небезпечних виробничих об’єктів). 

При експертизі декларації промислової безпеки та інших докумен-

тів, пов’язаних з експлуатацією небезпечних виробничих об’єктів необ-

хідно: 

 оцінити обґрунтованість вживаних при розробці декларації без-
пеки підходів і методів аналізу небезпек і ризиків; 

 виявити повноту і достовірність виконаних розрахунків по ана-
лізу небезпек і ризиків, а також міру обліку усіх небезпечних 

чинників, що впливають на кінцеві результати; 

 особливо вивчити умови і можливість виходу вражаючих чин-

ників аварії за межі території промислового об’єкту, наслідки дії 

вражаючих чинників на населення, інші об’єкти і природне до-

вкілля; 

 оцінити наявність і достатність заходів запобігання сторонньому 
втручанню в діяльність особливо небезпечних виробництв про-

мислового об’єкту і протидії терористичним актам. 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки 

 

1. Що вирішується на організаційному засіданні експертної групи? 

2. Що встановлюється в результаті експертизи? 

3. Що з’ясовується експертною групою при виїзді на місце? 

4. Який документ створюється за результатами роботи експертної 

групи на місці? 

5. Які матеріали для оцінки наявності, повноти, комплектності за-

ходів по безпеці розглядає експертна група (експерт)? 

6. На які питання при проведенні експертизи повинен особливу 

увагу звернути експерт? 

7. На які конструкції будівлі хімічного виробництва повинен звер-
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нути особливу увагу експерт при проведенні експертизи? 

8. Що є основою експертизи в частині ідентифікації небезпечних 

виробничих об’єктів? 

9. Що виявляється і оцінюється при проведенні експертизи декла-

рації промислової безпеки? 
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7. ОФОРМЛЕННЯ, УЗГОДЖЕННЯ І ВИДАЧА 

ЗАКЛЮЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Після закінчення робіт за усіма етапами експертизи складається 

проект експертного висновку. Цей проект складається керівником експе-

ртної групи або провідним експертом по звітах членів експертної групи 

або окремих експертів. Результати проведених експертами робіт оформ-

ляються кожним членом експертної групи у вигляді звіту. Експертна ор-

ганізація зберігає звіти експертів впродовж усього терміну дії ліцензії. 

Розроблений проект укладення експертизи є основою для прове-

дення консультацій і ухвалення остаточного рішення про видачу позити-

вного або негативного висновку експертизи (рис. 7.1). 

Копія проекту висновку експертизи передається замовникові з су-

проводжуючим листом з вказівкою дати відправки. Претензії замовника 

до проекту укладення експертизи спрямовуються в експертну організацію 

письмово не пізніше за два тижні після отримання проекту експертизи 

(рис. 7.1). 

Рішення про видачу позитивного або негативного укладення експе-

ртизи приймається на підставі розгляду і аналізу документів, отриманих 
при експертизі, перевірці стану об’єкту або проведення необхідних ви-

пробувань і досліджень при необхідності (за рішенням експертної групи). 

При позитивному укладенні експертизи в нім перераховуються 

об’єкти, на які поширюється дія укладення експертизи з можливими умо-

вами або без них. 

У разі негативного висновку по об’єкту експертизи, який знахо-

диться в експлуатації, експертна організація негайно повідомляє Держ-

працю або його територіальний орган для вжиття оперативних заходів по 

подальшій експлуатації небезпечного виробничого об’єкту (рис. 7.1). 

При прийнятті негативного висновку експертизи замовникові пред-

ставляють обґрунтовані виводи в частині:  

– необхідності доопрацювання матеріалів, представлених по за-

уваженнях і пропозиціях, викладених в підсумковому звіті провідного ек-

сперта; 

– неприпустимості експлуатації об’єкту експертизи зважаючи на 

незабезпеченість дотримання вимог промислової безпеки. 
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Рисунок 7.1 – Схема проходження висновку експертизи від проекту до  

остаточного рішення 

 

У разі ухвалення рішення про видачу негативного висновку експер-

тизи замовник має право представити матеріали на повторну експертизу 

за умови їх переробки з урахуванням виявлених в ході експертизи заува-

жень, а при зауваженнях в частині вдосконалення технологічних параме-

трів – при реалізації останніх. 
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Висновок експертизи не може бути змінений без згоди експертів, 

що підписали його. 

Висновок експертної групи в затвердженому складі вважається 

прийнятим, якщо воно підписане кваліфікованою більшістю членів, що 

складається з не менше двох третин її облікового складу. 

У разі незгоди члена експертної групи з виводами висновку експер-

тизи експерт оформляє особливу думку у вигляді записки, яка приклада-

ється до висновку. При цьому експерт підписує висновок експертної гру-

пи з відміткою «особлива думка». 

У повному об’ємі висновок експертизи повинен містити: 

 чітке найменування укладення експертизи; 

 ввідна частина, в якій міститься конкретна основа для проведення 
експертизи, повні відомості про експертну організацію, відомості про ек-

спертів, їх кваліфікації і наявність ліцензії на право проведення експерти-

зи промислової безпеки; 

 перелік об’єктів експертизи, на які поширюються дії укладення 

експертизи; 

 дані про замовника з вказівкою форми власності; 

 мета експертизи; 

 відомості про розглянуті в процесі експертизи документи (прое-

ктні, експериментальні, конструкторські, експлуатаційні, ремонтні, мате-

ріали декларації промислової безпеки), устаткуванні та ін. з вказівкою 

об’єму матеріалів, що мають шифр, номер, марку або іншу ідентифіка-

цію, у тому числі необхідну для ідентифікації (залежно від об’єкту експе-

ртизи); 

 коротку характеристику і призначення об’єкту експертизи; 

 результати і технічні матеріали проведеної експертизи; 

 завершальну частину з обґрунтованими виводами, а також ре-

комендаціями і пропозиціями по наявних технічних рішеннях і проведен-

ні компенсуючи заходи; 

 додатки, що містять перелік використаної при експертизі нор-
мативної технічної і методичної документації, актів випробувань і розра-

хунків (при проведенні їх силами експертної організації і притягненими 

особами). 
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Оформлений пакет висновку з печаткою і підписами передається 

замовникові.  

Замовник передає укладення експертизи в центральний апарат або 

територіальні органи Держпраці України для розгляду і затвердження. 

Укладення експертизи може бути оскаржене замовником в устано-

вленому порядку. 

Позитивний висновок експертизи промислової безпеки, затвердже-

ний в установленому порядку, втрачає юридичну силу в наступних випа-

дках: 

– зміни умов експлуатації небезпечного виробничого об’єкту по 

відношенню до затвердженого технологічного регламенту; 

– реалізація об’єкту експертизи промислової безпеки з відступами 

від документації, що отримала позитивний висновок експертизи, і у разі 

внесення істотних змін до вказаної документації; 

– закінчення терміну дії позитивного висновку експертизи промис-

лової безпеки; 

– внесення істотних змін до проектної або іншої документації після 

отримання позитивного укладення експертизи промислової безпеки. 

Позитивний висновок експертизи промислової безпеки може втра-
тити юридичну силу також у разі визнання його недійсним рішенням су-

ду. 



51 

Питання для самоперевірки 

 

1. Яким чином складається проект висновку експертизи промисло-

вої безпеки? 

2. Що робить експертна організація у разі видачі негативного укла-

дення? 

3. Коли висновок експертної групи вважається прийнятим? 

4. Що повинен містити у своєму складі остаточний висновок експе-

ртизи? 

5. Як оформляється і ким затверджується остаточний висновок екс-

пертизи? 

6. У яких випадках позитивний висновок експертизи втрачає юри-

дичну силу? 

 

7.1 Порядок і особливості експертизи стану будівель і споруд на небе-

зпечному виробничому об’єкті 

 

Порядок експертизи будівель і споруд на небезпечному виробни-

чому об’єкті розроблений відповідно до Закону України «Про об’єкти пі-
двищеної небезпеки» [2] і застосовується для організацій усіх форм влас-

ності, що мають у своєму складі небезпечні виробничі об’єкти, що підля-

гають експертизі, і організацій, що проводять експертизу будівель і спо-

руд на цих об’єктах. 

Процес експертизи будівель і споруд встановлює цілі, порядок ор-

ганізації і проведення експертизи і вимоги до складу експертного виснов-

ку. 

Об’єктом експертизи в даному випадку є будівлі і споруди небезпе-

чного виробничого об’єкту, від технічного стану яких, залежить безпека. 

Метою експертизи є обстеження і оцінка технічного стану будіве-

льних конструкцій будівель і споруджень небезпечних виробничих 

об’єктів в цілому, а так само встановлення причин виникнення небезпек в 

процесі експлуатації. 

Обстеження з метою виявлення стану будівельних конструкцій бу-

дівель і споруд небезпечного виробничого об’єкту повинне робитися ви-

сококваліфікованими фахівцями в області будівництва, що володіють си-
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стемним уявленням про взаємодію підстав – фундаментів і окремих конс-

труктивних елементів, а також конструктивної системи в цілому. Ці фахі-

вці одночасно повинні володіти знаннями в області забезпечення безпеки 

при роботі технологічного устатковання на небезпечному виробничому 

об’єкті і діяти від імені організації, що має ліцензію на право проведення 

експертизи безпеки промислових виробництв. 

До проведення обстеження стану будівельних конструкцій будівель 

і споруджень небезпечних виробничих об’єктів для цілей експертизи 

промислової безпеки не допускаються організації, що беруть участь в 

проектуванні об’єкту, що підлягає експертизі. 

Обстеження стану будівельних конструкцій будівель і споруд у 

складі небезпечних виробничих об’єктів проводиться на підставі догово-

ру між Виконавцем і Замовником. Замовником може виступати, в даному 

випадку, як організація, що підлягає експертизі, так і організація, що про-

водить експертизу безпеки. 

Спільною метою обстеження технічного стану будівельних конс-

трукцій є визначення їх стану, а при необхідності і розробка заходів з за-

безпечення їх експлуатаційних якостей. 

Результатом обстеження є Висновок про стан будівельних констру-
кцій, який дає будівельний експерт, що робить технічну експертизу. 

Залежно від поставлених завдань натурні обстеження будівельних 

конструкцій будівель і споруд небезпечних виробничих об’єктів охоп-

люють наступні етапи:  

– попереднє обстеження; 

– детальне інструментальне обстеження; 

– визначення фізико-технічних характеристик матеріалів обстежу-

ваних конструкцій в лабораторних умовах; 

– узагальнення результатів обстежень у складі висновку технічної 

експертизи по стану безпеки будівель і споруд небезпечних виробничих 

об’єктів. 

Детальне інструментальне обстеження включає комплекс робіт, 

пов’язаних з виявленням:  

– чинників, що формують виробниче середовище (мікроклімат), 

конструкцій, що впливають на стан, і їх кількісні показники і порівняння 

отриманих результатів з нормативними вимогами; 
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– технічного стану несучих і захищаючих конструкцій з визначен-

ням придатності їх до подальшої експлуатації і їх відповідності сучасним 

вимогам. 

Характер і об’єм натурних обстежень будівель і споруд небезпеч-

них виробничих об’єктів визначається конкретними завданнями, постав-

леними замовником роботи перед виконавцем з урахуванням результатів 

попереднього обстеження. 

Визначення вартості робіт з обстеження стану будівельних конс-

трукцій будівель і споруд робляться за «Збіркою цін на інженерно-

обстежувальні (дослідницькі) роботи з виявлення технічного стану буді-

вельних конструкцій промислових будівель і споруд з розробкою заходів 

робочих креслень по ремонту, посиленню і відновленню», розробленому 

ЦНДІ промбудівель в 1991 році. 

Встановлення вартості робіт по натуральних обстеженнях техніч-

ного стану будівельних конструкцій, робиться на основі обліку об’єму і 

висоти будівлі, складності об’ємно-планувальних і конструктивних рі-

шень, міри зносу конструкцій, складу робіт, особливостей регіону будів-

ництва, сейсмічних, кліматичних і технологічних дій. 

Основним завданням попереднього обстеження будівель і споруд є 
визначення загального стану будівельних конструкцій і виробничого се-

редовища, а також оцінка необхідності детальнішого обстеження. При 

необхідності інструментального обстеження збираються початкові дані 

для складання технічного завдання на інструментальне обстеження, вста-

новлення вартості робіт для укладення договору із замовником. 

На стадії попереднього візуального обстеження мають бути встано-

влені за зовнішніми ознаками категорії технічного стану конструкцій за-

лежно від наявних дефектів і ушкоджень. 

Залежно від наявних дефектів і ушкоджень технічний стан конс-

трукцій будівель і споруд може бути класифікований по чотирьох катего-

ріях згідно із загальними ознаками, приведеними в таблицях 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4, прийнятим по [6]. 

Одним з найбільш відповідальних і трудомістких видів робіт по об-

стеженню стану конструкцій будівель і споруджень небезпечних вироб-

ничих об’єктів є обстеження підстав і фундаментів. Ця відповідальність і 

трудомісткість пов’язана з тим, що обстежувати доводиться і стан основи 
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в межах зони деформації, що пов’язано зі зміною властивостей міцності 

та деформації ґрунтів при зволоженні, викликаному підтопленням, коли-

ванням рівня ґрунтових вод, витоку технологічних рідин з ємностей, ко-

мунікацій, замочуванням ґрунту технологічними відходами, корозією ті-

ла фундаментів і ґрунтів підстав та ін. Усі ці роботи доводиться проводи-

ти в обмежених і небезпечних умовах з мінімальним використанням за-

собів механізації і ефективних засобів контролю. 

Структура робіт по обстеженню підстав і фундаментів підрозділя-

ється на три етапи:  

 підготовчий; 

 польовий; 

 камеральний. 

Об’єм робіт на кожному етапі визначається програмою обстеження, 

яка складається залежно від стану об’єкту і цілей експертизи. 

 

Таблиця 7.1 – Оцінка технічного стану залізобетонних конструкцій 

за зовнішніми ознаками 

Категорія стану 

конструкцій 
Ознаки стану конструкцій 

1 2 

I – нормальне 

На поверхні бетону незахищених конструкцій видимих дефектів і 

ушкоджень немає або є невеликі вибоїни, відколи, волосяні тріщи-

ни (не більше 0,1 мм). Антикорозійний захист конструкцій і застав-

них деталей не має порушень. Поверхня арматури при розкритті 

чиста: корозії арматури немає, глибина нейтралізації бетону не пе-

ревищує половини товщини захисного шару. Орієнтовна міцність 

бетону не нижча за проектну. Колір бетону не змінений. Величина 

прогинань і ширина розкриття тріщин не перевищує допустимої по 

нормах. 
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Продовження таблиці 7.1 

1 2 

II – задовільне 

Антикорозійний захист залізобетонних елементів має часткові 

ушкодження. На окремих ділянках, в місцях з малою величиною 

захисного шару, проступають сліди корозії розподільної арматури 

або хомутів, корозія робочої арматури не більше 5 %, глибоких ви-

разок і пластинок іржі немає. Антикорозійний захист закладних 

деталей не виявлений. Відмічена нейтралізація бетону внаслідок 

пересушування. Місцями виявлено відшаровування захисного ша-

ру бетону при простукуванні. Відмічено лущення граней і ребер 

конструкцій, що піддаються заморожуванню. Орієнтовна міцність 

бетону в межах захисного шару нижче проектної не більше, ніж на 

10 %. Задовольняються вимоги діючих норм, що відносяться до 

граничних станів I групи. Частково порушені вимоги норм по гра-

ничних станах II групи, але в цілому забезпечують нормальні умо-

ви експлуатації. 

III – незадовіль-

не 

Тріщини в розтягнутій зоні бетону перевищують їх допустиме роз-

криття. Тріщини в стислій зоні і в зоні головної розтягуючої напру-

ги, прогинання  елементів, викликані експлуатаційними діями, пе-

ревищують допустимі більше, ніж на 30 %. Бетон в розтягнутій зо-

ні на глибині захисного шару між стержнями арматури легко кри-

шиться. Пластична іржа або виразки на стержнях оголеної робочої 

арматури в зоні повздовжніх тріщин або на закладних деталях, 

зменшення площі перерізу стержнів від 5 до 15 %. Зниження орієн-

товної міцності бетону в стислій зоні елементів, що згинаються, до 

30, а в інших ділянках – до 20 %. Провисання окремих стержнів 

розподільної арматури, випинання хомутів, розриви окремих з них, 

за винятком хомутів стислих елементів ферм внаслідок корозії ста-

лі (за відсутності в цій зоні тріщин). Зменшена проти вимог норм і 

проекту площа збірних елементів, що спираються, при коефіцієнті 

зносу До=1,6 (див. примітку). Висока водо- і повітропроникність 

стиків стінних панелей. 
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Закінчення таблиц 7.1 

IV – передава-

рійне або ава-

рійне 

Тріщини в конструкціях, що випробовують знакозмінні дії; тріщи-

ни, анкеровки розтягнутої арматури, у тому числі тих, що перети-

нають опорну зону; розрив хомутів в зоні похилої тріщини в сере-

дніх прольотах багатопрольотних балок і плит, а так само шарувата 

іржа або виразки, що викликають зменшення площі перетину арма-

тури більше 15 %; випирання арматури стислої зони конструкцій; 

деформація закладних деталей із-за корозії сталі в зварних швах; 

розлад стиків збірних елементів з взаємним зміщенням останніх; 

зміщення опор; значні (більше 1/50 прольоту) Прогинання  елемен-

тів, що згинаються, за наявності тріщин і розтягнутій зоні з розк-

риттям більше 0,5 мм; розрив хомутів стислих елементів ферм; ро-

зрив хомутів в зоні похилої тріщини; розрив окремих стержнів ро-

бочої арматури в розтягнутій зоні. Зниження міцності бетону в 

стислій зоні елементів, що згинаються, і в інших ділянках більше 

30 %. Зменшена проти вимог норм і проекту площа обпирання збі-

рних елементів. Існуючі тріщини, прогинання і інші ушкодження 

свідчать про небезпеку руйнування конструкцій і можливості їх 

обвалення. 

Примітки: 1 – для віднесення конструкції до перерахованих в таблиці  

категорій стану досить однієї ознаки, що характеризує цю ка-

тегорію.  

2 – переднапружені залізобетонні конструкції з високоміц-

ною арматурою, ознаки II категорії стану, що мають, відно-

сяться до III категорії, а ознаки III категорії, що мають, – від-

повідно до IV або V категоріям, залежно від небезпеки обва-

лення. 

3 – при зменшеній проти вимог норм проекту площі того, що 

спирається збірних елементів необхідно провести орієнтов-

ний розрахунок опорного елементу на зріз і зім’яло бетону. У 

розрахунку враховуються фактичні навантаження і міцність 

бетону. 

4 – віднесення конструкції, що обстежується, до тієї або ін-

шої категорії стану за наявності ознак, не відмічених в табли-

ці, в складних і відповідальних випадках повинно робитися 

на основі аналізу напружено-деформованого стану конструк-

цій, що виконуються спеціалізованими організаціями. 
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Таблиця 7.2 – Оцінка технічного стану кам’яних конструкцій за зо-

внішніми ознаками 

Ознаки стану Категорія стану конструкцій 

1 2 

I – нормальне 

Конструкція не має видимих деформацій, ушкоджень і дефектів. Най-

більш напружені елементи кладки не мають вертикальних тріщин і виги-

нів, що свідчать про перенапруження і втрату стійкості конструкцій. 

Зниження міцності каменю і розчину не спостерігається. Кладка не зво-

ложена. Горизонтальна гідроізоляція не має ушкоджень. Конструкція ві-

дповідає експлуатаційним вимогам, що пред’являються. 

II – задовільне 

Є слабкі ушкодження. Волосяні тріщини, що перетинають не більше двох 

рядів кладки (довжиною не більше 15 см). Розморожування і вивітрю-

вання кладки, відділення облицювання на глибину до 15 % товщини. Не-

суча здатність достатня. 

III – незадові-

льне 

Середні ушкодження. Розморожування і вивітрювання кладки, відшаро-

вування від облицювання на глибину до 25 % товщини. Вертикальні і ко-

сі тріщини (незалежно від величини розкриття) в декількох стінах і стов-

пах, що перетинають не більше двох рядів кладки. Волосяні тріщини при 

перетині не більше чотирьох рядів кладки при числі тріщин не більше 

чотирьох на 1 м ширини (товщини) стіни, стовпа або простінка. Утво-

рення вертикальних тріщин між повздовжними і поперечними стінами: 

розриви або висмикування окремих сталевих зв’язків і анкерів кріплення 

стін до колон і перекриттів. Місцеве ушкодження кладки на глибину до 2 

см під опорами ферм, балок, прогонів і перемичок у вигляді тріщин, вер-

тикальні тріщини по кінцях опор, що перетинають не більше двох рядів. 

Зміщення плит перекриттів на опорах не більше 1/5 глибини закладення, 

але не більше 2 см. Спостерігається зволоження кам’яної кладки внаслі-

док порушення горизонтальної гідроізоляції, карнизних звісів водостіч-

них труб. Зниження несучої здатності кладки до 25 %. Потрібно тимча-

сове зусилля несучих конструкцій, установка додаткових стійок упорів, 

стягувань. 
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Продовження таблиці 7.2 

IV –

передаварійне 

або аварійне 

Сильні ушкодження. У конструкціях спостерігаються деформації, 
ушкодження і дефекти, що свідчать про зниження їх несучої здатнос-
ті до 50 %, але що не спричиняють обвалення за собою. Великі обва-
ли в стінах. Розморожування і вивітрювання кладки на глибину до 40 
% товщини. Вертикальні і косі тріщини (виключаючи температурні і 
осадові) в несучих стінах, і стовпах на висоті 4 рядів кладки. Нахили і 
випинання стін в межах поверху на 1/3 і більше за їх товщину. Ши-
рина розкриття тріщин в кладці від нерівномірної осадки будівлі до-
сягає 50 мм і більше, відхилення від вертикалі більше 1/50 висоти 
конструкції. 
Зміщення (зрушення) стін, стовпів, фундаментів по горизонтальних 
швах. У конструкції має місце зниження міцності каменів і розчину 
на 30-50 % або застосування низькоміцних матеріалів. Відрив по-
довжніх стін від поперечних в місцях їх перетину, розриви або ви-
смикування сталевих зв’язків і анкерів, що кріплять стіни до колон і 
перекриттів. 
У цегляних склепіннях і арках утворюються добре видимі характерні 
тріщини, що свідчать про їх перенапруження і аварійний стан. Змі-
щення плит на опорах більше 1/5 глибини закладення в стіні. 
У кладці спостерігаються зони її тривалого замочування, промерзан-
ня, вивітрювання і руйнування на глибину 1/5 товщини стіни і біль-
ше. Відбувається розшарування кладки по вертикалі на окремі самос-
тійно працюючі стовпчики. Нахили і випирання стін в межах поверху 
на 1/3 і більше. Зміщення (зрушення) стін, стовпів і фундаментів по 
горизонтальних швах. Спостерігається повна корозія металевих затя-
гувань і порушення анкерування. Відрив повздовжніх стін від попе-
речних в місцях їх перетину, розриви або висмикування сталевих 
зв’язків і анкерів, що кріплять стіни до колон і перекрит-
тів.Горизонтальна гідроізоляція повністю зруйнована. Кладка в цій 
зоні легко розбирається за допомогою лому. Камінь кришиться, роз-
шаровується. При ударі молотком по каменю звук - глухий. Спосте-
рігається руйнування кладки від того, що зім’яло в опорних зонах 
ферм, балок, перемичок. Відбувається руйнування окремих констру-
кцій і частин будівлі. У конструкціях спостерігаються деформації і 
дефекти, що свідчать про втрату ними несучої здатності понад 50 %. 
Виникає загроза обвалення. Необхідно заборонити експлуатацію ава-
рійних конструкцій, припинити технологічний процес і негайно ви-
далити людей з небезпечних зон. Потрібно термінові заходи по попе-
редженню аварії і обвалення конструкції - установка стійок, упорів і 
тому подібне. 

Примітки: 1 – для віднесення конструкцій до перерахованих в таблиці катего-

рій стану досить наявності хоч би однієї ознаки, що характеризує 

цю категорію. 
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2 –  віднесення обстежуваної конструкції до тієї або іншої категорії 

стану за наявності ознак, не відмічених в таблиці, в складних і від-

повідальних випадках, особливо із зупинкою виробництва, повинно 

робитися на основі детальних інструментальних обстежень, що ви-

конуються спеціалізованими організаціями. 

 

Таблиця 7.3 – Оцінки технічного стану сталевих конструкцій за зо-

внішніми ознаками 
Ознаки стану 

конструкції 
Категорія стану конструкції 

I – нормальне 
Відсутні ознаки, що характеризують знос конструкцій і ушко-

дження захисних покриттів. 

II – задовільне 

Місцями зруйновано антикорозійне покриття. На окремих ділянках 

корозія окремими плямами з враженням до 5 % перетину, місцеві 

погнутости від ударів транспортних засобів і інші ушкодження, що 

призводять до послаблення перетину до 5 %. 

III – незадовіль-

не 

Прогинання елементів, що згинаються, перевищують 1/50 прольо-

ту, пластична іржа зі зменшенням перетину несучих елементів, до 

15 %. Місцеві прогинання від ударів транспортних засобів і інші 

механічні ушкодження, що призводять до послаблення перетину 

до 15 %. Прогинання вузлових фасонок ферм. 

IV – передава-

рійне або ава-

рійне 

Прогинання елементів, що згинаються, перевищують 1/75 прольо-

ту. Втрата місцевої стійкості конструкції (випирання стінок і поя-

сів балок і колон). Зріз окремих болтів або заклепок у багатоболто-

вих з’єднаннях. Корозія зі зменшенням розрахункового перетину 

несучих елементів до 25 % і більше. Тріщини в зварних швах або 

навколо шовній зоні. Механічні ушкодження, що призводять до 

послаблення перетину до 25 %. Відхилення ферм від вертикальної 

площини більше 15 мм. Розлад вузлових з’єднань від провертання 

болтів або заклепок; розриви окремих розтягнутих елементів; роз-

лад стиків, взаємне зміщення опор. Потрібні термінові заходи по 

запобіганню аварії і обвалення конструкції. 

Примітки: 1. для віднесення конструкцій до перерахованих в таблиці категорій 

стану досить наявності хоч би однієї ознаки, що характеризує цю 

категорію. 

2. віднесення обстежуваної конструкції до тієї або іншої категорії 

стану за наявності ознак не відмічених в таблиці, в складних і від-

повідальних випадках, особливо із зупинкою виробництва повинно 

робитися на основі детальних інструментальних обстежень, що ви-

конуються спеціалізованими організаціями. 
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Таблиця 7.4 – Дефекти будівель і конструкцій, що проходять об-

стеження 

Дефект 
Перелік змін, необхідних для оцінки дефекту і виявлення  

причин  його виникнення 
1 2 

Нерівномірне осі-
дання фундаментів 

Нівеляція фундаментів (визначення різниці осідань фундамен-
тів). 
Ґрунтові дослідження. 
Огляд відмостки. 
Виявлення і вимірювання тріщин в стінах і перекриттях. 
Тривалі спостереження за розкриттям тріщин в конструкціях. 

Тріщини в зовніш-
ніх і внутрішніх 

стінах 

Візуальний огляд поверхонь. 
Вимірювання ширини розкриття тріщин. 
Розкриття ділянок стін з тріщинами для визначення стану бето-
ну і арматури. 
Тривалі спостереження за розкриттям тріщин в стінах. 

Протікання в зов-
нішніх стінах 

Відбір проб для визначення вологості. 
Розкриття конструкцій для оцінки стану арматури і вставних 
деталей.  

Промерзання зов-
нішніх стін і стиків 

Зондування дефектної конструкції. 
Розкриття промерзаючих ділянок і оцінка стану вузлів сполу-
чення панелей. 

Прогинання перек-
риттів, що переви-
щують допустимі  

Вимір прогинань плит. 
Вимір ширини розкриття тріщин. 
Визначення розташування робочої арматури плит. 
Визначення міцності бетону плит з метою виявлення додатко-
вих навантажень на перекриття. 
Повторні виміри прогинань (через 6 міс.). 

Вогкість в  
приміщеннях 

Візуальний огляд конструкцій і пристроїв для відводу води. 
Вимір ширини розкриття тріщин.  
Відбір проб матеріалу для визначення вологості.  
Фіксація зміни вологості в часі. 

Знижена (підвище-
на) температура по-
вітря в приміщен-

нях 

Вимір температури повітря і поверхні опалювальних приладів і 
внутрішніх поверхонь огороджень. 
Фіксація зміни температури повітря з часом. 

Знижена темпера-
тура поверхонь 

стін, підлог, перек-
риття горищ 

Визначення фактичного перепаду температур огороджень і 
внутрішнього повітря. 
Зондування імовірно дефектної конструкції з метою виявлення 
стану матеріалу і фактичної товщини шарів. 
Визначення вологості матеріалу. Теплотехнічний розрахунок. 

Пониження звукоі-
золяції перегородок 

Визначення показників звукоізоляції від повітряного і ударного 
звуку передбачуваної дефектної конструкції. 
Виявлення тріщин, нещільності в місцях сполучення конструк-
цій. Розкриття підлог і огляд стану звукоізоляційних прокла-
день (при зниженій звукоізоляції від ударного звуку). 
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Продовження таблиці 7.4 

1 2 

Протікання через 
покрівлю 

Візуальний огляд покрівлі і виявлення місць ушкоджень. Вимір 
ухилів і порівняння їх з нормативними. 
Огляд і оцінка стану крокв. 
Відбір проб утеплювача для визначення його вологості. 
Розкриття горищних перекриттів в місцях зволоження для оці-
нки стану бетону і арматури. 

Підстави і фунда-
менти 

Контрольні шурфи. 
Лабораторні аналізи ґрунтів. 
Перевірочні розрахунки підстав і фундаментів. 

Стіни 

Огляд зовнішніх і внутрішніх поверхонь стін, виявлення трі-
щин і вимір ширини їх розкриття. 
Зондування стін з метою визначення їх конструкції. Визначен-
ня міцності матеріалу стін в найбільш навантажених ділянках. 
Визначення вологості матеріалу. 
Розкриття панелей для оцінки стану арматури і вставних дета-
лей. 
Визначення повітропроникності стиків і стану герметика. 

Перекриття 

Зондування з метою визначення складу конструкції перекриття. 
Огляд поверхонь, виявлення тріщин, вимір ширини їх розкрит-
тя. 
Вимір прогинань дефектних плит, організація тривалих спосте-
режень за ростом прогинань. 

Балкони 

Виявлення протікань в місцях примикання балконних плит до 
стін. 
Вимір ухилу верху балконної плити. 
Визначення міцності балкона і стану металевих елементів в 
межах зволожених ділянок. 
Вимір ширини розкриття тріщин. 
Вимір прогину плити (при необхідності).  

Дахи 

Огляд стропил, виявлення гнильних ушкоджень (для де-
рев’яних стропил). 
Вимір ухилів покрівлі і встановлення його відповідності мате-
ріалу покрівлі. 
Виявлення місць протікань покрівлі. 
Вимір товщини шару утеплювача, визначення його вологості. 
Розкриття покрівлі і оцінка стану металевих деталей кріплення 
карнизних блоків (для горищних дахів). 

Сходи 

Огляд закладення сходових майданчиків в стіни, вузлів сходо-
вих маршів, закладення огородження. 
Виявлення тріщин на поверхнях конструкцій сходів і вимірю-
вання ширини їх розкриття. 
Вимір прогинання сходових маршів (за наявності зовнішніх 
ушкоджень). 

 

В процесі узгодження об’ємів і складу робіт із замовником обгово-
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рюються заходи по забезпеченню безпечного ведення робіт (отримання 

спецодягу, індивідуальних засобів захисту, пристосувань для доступу до 

обстежуваних конструкцій, освітлення затемнених ділянок і інші необ-

хідні для проведення обстеження заходи) відповідно до вимог проведен-

ня субпідрядних робіт. 

На підставі попереднього огляду об’єкту обстеження будівельних 

конструкцій будівель і споруд небезпечних виробничих об’єктів і вироб-

ничого середовища усередині приміщень, вказується об’єм робіт і термі-

ни проведення технічної експертизи (не більше 3-х місяців). 

Згідно з діючими нині принципами проектування і розрахунку буді-

вельних конструкцій розрізняють два основні види вимог:  

– по забезпеченню надійності робіт надземних конструкцій по 

двох групах граничних станів;  

– по забезпеченню надійності роботи фундаментів і підстав під 

впливом виробничих середовищ в процесі експлуатації. 

Граничними вважаються такі стани, при яких конструкції переста-

ють задовольняти вимогам, що пред’являються в процесі експлуатації, 

тобто втрачають здатність чинити опір зовнішнім навантаженням і діям 

або отримують неприпустимі переміщення або її ушкодження. 
Виконання вимоги по граничних станах першої групи повинне за-

хищати конструкцію: 

– крихкого, в’язкого, втомного або іншого характеру руйнувань; 

– втрати стійкості форм конструкції або її положення, переходу в 

змінювану систему; 

– руйнування під спільною дією силових чинників і несприятливих 

впливів зовнішнього середовища (періодичної або постійної дії зовніш-

нього агресивного середовища, дії поперемінного заморожування - відта-

вання і т.д.). 

Виконання вимоги забезпечення стану конструкцій по другій групі 

граничних станів повинне захищати конструкції від: 

 надмірних або тривалих розкритих тріщин; 

 надмірних переміщень: прогинання, кутів перекосу, повороту і 
коливань. 

Втомне руйнування будівельних конструкцій супроводжується 

наднормативним розкриттям тріщин в результаті силових дій, що багато-
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разово повторюються, від рухливих вібраційних і інших змінних наван-

тажень, прикладених безпосередньо до конструкцій.  

Втрата стійкості, форми або положення характеризується тим, що 

конструкція або елемент втрачає здатність зберігати свій рівноважний 

стан, що відповідає діючим при цьому зовнішнім навантаженням і діям. 

Перехід конструкції в змінювану систему характеризується перет-

воренням її на кінематичний механізм, у якого можливість зміни форми у 

напрямі дії навантаження не обмежена ніякими зв’язками. 

Граничний стан конструкцій в результаті плинності матеріалу, не-

керованих зрушень в з’єднаннях, якісної зміни конфігурації означає пе-

рехід конструкції в такий стан, коли при збереженні загальної здатності, 

що несе, необхідно припинити експлуатацію конструкцій у зв’язку з істо-

тним порушенням геометричної форми і виконати ремонтні роботи по 

заміні або відновленню конструкцій. Вказаний граничний стан, як і втра-

та здатності, що несе, відноситься до першої групи і перевіряється на дію 

тих же розрахункових граничних навантажень. 

У відмінності від несучої здатності (перша група граничних станів), 

коли критеріями є силові чинники (чи навантаження) і виконується пере-

вірка зусиль і напруги, для повної непридатності до експлуатації, гранич-
ні стани конструкцій при збереженні їх несучої здатності, по суті, повин-

ні оцінюватися на основі деформаційних критеріїв - обмежень, перемі-

щень або деформацій конструкцій, працюючих за межею пружності. 

Граничний стан по обмеженості переміщень в з’єднаннях, коливан-

нях і змінах положення конструкцій і їх елементів (друга група гранич-

них станів) характеризується тим, що порушені умови нормальної екс-

плуатації, пов’язані з перебуванням людей і технологічного устатковання 

на небезпечному виробничому об’єкті.  

В процесі будь-якого виду обстеження проводиться огляд будівлі. 

При огляді будівлі експерт повинен:  

– виявити стан конструкцій будівель і споруд небезпечних вироб-

ничих об’єктів; 

– виявити вплив стану будівельних конструкцій на функціонування 

небезпечного технологічного устатковання. 

Процес обстеження стану будівельних конструкцій включає робо-

ти, що мають загальну методику проведення, для усіх видів конструкцій. 
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До них відносяться наступні види робіт: 

 обмірні (висотні і планові); 

 виміри прогинань і деформацій конструкцій; 

 спостереження за тріщинами. 

Обмірами визначаються конфігурація, розміри, положення в плані і 

по вертикалі будівельних конструкцій, їх елементів і місця розташування 

елементів небезпечних виробничих об’єктів. Мають бути перевірені ос-

новні розміри конструктивної схеми будівлі, вузли, на які спираються не-

сучі конструкції і інші геометричні параметри, від яких залежить напру-

жено-деформований стан конструкцій. 

При проведенні обмірних робіт положення основних ліній, кутів і 

міток, від яких робиться вимір, повинне визначатися геодезичною зйом-

кою із застосуванням теодоліта, нівеліра і інших засобів вимірів відпові-

дно до вимог СНиП 3.01.03 - 84. 

Погрішність вимірів в процесі геодезичного контролю має бути не 

більше 0,2 величини відхилень, що допускаються Будівельними Нормами 

і Правилами, державними стандартами або проектною документацією. 

Для обмірів окремих конструкцій і елементів устатковання викори-

стовуються рулетки, дерев’яні складні рейки з нанесеними на них поді-

лами, металеві лінійки і косинці різної довжини, штангенциркулі, рівні, 

схили і т.і. 

Обмірні креслення виконуються в масштабі 1:100, креслення фраг-

ментів і вузлів – в масштабі від 1:50 до 1:5. 

В процесі натурних обстежень результати обмірів наносяться на за-

здалегідь виготовлені копії робочих проектів будівлі (споруди) або на ес-

кізи для наступного виготовлення обмірних креслень. 

Розміри і висотні відмітки конструкцій проставляються на обмір-

них кресленнях відповідно до правил оформлення архітектурно-
будівельних робочих креслень згідно ДБН. 

Деформації і прогинання в конструкціях виникають, як правило, 

внаслідок перевантажень, нерівномірних осідань фундаментів, здуття 

ґрунтів (у тому числі і під впливом технологічних середовищ і дій), при 

зміні рівня ґрунтових вод, витоку технологічних рідин (лугів, кислот і 

т.д.), корозії тіла фундаментів і ґрунтових основ. 

Відхилення від вертикалі і викривлення у вертикальній площині 
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конструкцій можуть бути виміряне за допомогою схилу і лінійки. 

Зміщення по горизонталі від опорних точок, а так само вертикальні 

переміщення визначаються вимірами за допомогою мірної лінійки або 

геодезичною зйомкою. За допомогою теодоліта вимірюють нахили і про-

гинання вертикально розташованих конструкцій. 

Величини прогинань, викривлень конструкцій і їх елементів вимі-

рюються шляхом натягнення тонкого дроту між краями конструкції або її 

частинами, що не мають деформації. При малих лінійних деформаціях 

розтягування або стискування вимір Прогинань елементів робиться за 

допомогою тензометрів, а зрушення і повороти – геодезичною зйомкою. 

За наявності тріщин на несучих конструкціях будівель та споруд 

необхідно організувати систематичне спостереження за станом і можли-

вим розвитком з метою з’ясувати характер деформації конструкцій і міру 

їх небезпеки для подальшої експлуатації небезпечного виробничого 

об’єкту. 

Спостереження за розвитком тріщин проводиться по графіку, який 

у кожному окремому випадку складають в залежності від конкретних 

умов. 

Тріщини виявляються шляхом огляду поверхонь конструкцій. Так 
само слід визначити положення, форму, напрям, поширення по довжині, 

ширину розкриття, глибину тріщини, а також встановити чи триває або 

припинився їх розвиток. Це встановлюється шляхом спостереження за 

маяками, які ставляться в місці найбільшого розкриття. Маяк може бути 

виконаний у вигляді гіпсової мітки. Найбільш просте рішення має плас-

тинчатий маяк, що складається з двох накладених металевих і інших пла-

стин, що мають риски, і укріплених з різних сторін тріщини так, що б при 

розкритті тріщини пластини ковзали одна по іншій. Краї пластин мають 

бути паралельні одна одній. 

Ширина розкриття тріщин вимірюється за допомогою щілемерів 

або тріщиномерів. Конструкція щілеміру або тріщиноміру може бути різ-

ної залежно від ширини тріщини і умови експлуатації конструкцій. 

Глибину тріщини встановлюють, застосовуючи мірні голки і дро-

тяні щупи, або за допомогою ультразвукових приладів типу УКБ-1М, Бе-

тон-3М та ін. 

Усі тріщини, що з’явилися в експлуатаційний період, можуть бути 
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викликані температурними діями, нерівномірністю осідань ґрунтової ос-

нови, а також силовими діями, що перевищують несучу здатність, перед-

бачену розрахунками при проектуванні. 

Оцінка технічного стану конструкцій за зовнішніми ознаками про-

водиться на підставі визначення наступних чинників: 

– геометричних розмірів конструкцій і їх перетинів; 

– наявність тріщин, відколів і руйнувань; 

– стану захисних покриттів, штукатурка та ін.; 

– прогинання і деформації конструкцій; 

– порушення зціплення арматури з бетоном; 

– наявність розриву арматури; 

– стану анкеровки повздовжньої і поперечної арматури; 

– ступеню корозії бетону, арматури, металевих конструкцій, гниття 

і розтріскування дерев’яних елементів і конструкцій. 

Результати візуального огляду стану конструкцій фіксують у ви-

гляді карти дефектів, нанесених на схематичні плани і розрізи будівель, 

або ушкоджень з оцінкою категорії стану конструкцій. 

Вимір структурних змін поверхні досліджуваних конструкцій ро-

биться за допомогою ручної лупи, що дає невелике збільшення. Такий 
огляд дозволяє вивчити поверхню конструкції і виявити дефекти на пове-

рхні. 

Для визначення міри корозійного руйнування бетону (ступеня кар-

бонізації, складу новоутворень, структурних порушень бетону) викорис-

товуються фізико-хімічні методи. 

Глибину ступеня карбонізації бетону визначають по зміні величини 

водневого показника рН. 

Корозію арматури у бетоні слід чекати при зменшенні лужності 

електроліту (вологого середовища), що оточує арматуру, до рН, рівного 

або менше 12 при карбонізації бетону. 

При оцінці технічного стану арматури у бетоні і вставних деталей, 

уражених корозією, передусім необхідно встановити вид корозії і ділянку 

ураження. Після визначення виду корозії арматури необхідно встановити 

джерела дії і причини корозії арматури. Товщина продуктів корозії ви-

значається мікрометром або іншими пристроями для виміру товщини не-

магнітних покриттів на сталі (АТП-1, МТ-3 ОМ). 
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Профілактичний контроль включає також обстеження конструкцій і 

елементів будівлі, стан яких істотно змінюється під впливом експлуата-

ційних чинників. У табл. 6 приведені найбільш поширені дефекти буді-

вель і споруд з вказівкою необхідних вимірів для їх оцінки. 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки 

 

1. На підставі якого документу проводиться експертиза будівель і 

споруд? 

2. Яка мета експертизи будівель і споруд небезпечного виробничого 

об’єкту? 

3. Хто проводить експертизу будівель і споруд небезпечного виро-

бничого об’єкту? 
4. Що включають натурні обстеження? 

5. Які етапи включають роботи по обстеженню підстав і фундамен-

тів і яка структура цих робіт? 

6. Як підрозділяються і які ознаки стану кам’яних, залізобетонних і 

сталевих конструкцій? 

7. Який стан будівельних конструкцій вважається граничним по 

безпеці? 

8. Які найбільш поширені дефекти будівель і споруд? 

 

7.2 Порядок і особливості експертизи декларації безпеки  

промислового об’єкту 

 

Порядок експертизи обов’язковий для організацій усіх форм влас-

ності, що мають у своєму складі промислові об’єкти з особливо небезпе-

чним виробництвом, що підлягають декларуванню безпеки (надалі орга-

нізації, що підлягають декларуванню безпеки), а також організацій, що 
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проводять експертизу декларації безпеки промислових об’єктів України. 

Порядок експертизи встановлює цілі, порядок організації і прове-

дення експертизи декларації безпеки і вимоги до складу експертного ви-

сновку. 

Об’єктом експертизи є декларації безпеки промислових об’єктів, 

що підлягають декларуванню за критеріями, встановленими «Порядком 

розробки декларації безпеки промислового об’єкту» Державною служ-

бою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Метою експертизи є встановлення повноти і достовірності інфор-

мації, представленої в декларації безпеки діючого промислового об’єкту, 

або об’єкту, що проектується, в частині відповідності передбачених про-

ектом заходів безпеки або тих, що реалізуються при експлуатації, вимо-

гам діючих норм і правил промислової безпеки, визначення міри вияв-

лення небезпеки на промисловому об’єкті і достатності заходів по забез-

печенню промислової безпеки, захисту населення і території від надзви-

чайних ситуацій. 

Експертиза декларації безпеки промислового об’єкту проводиться 

організацією, включеною в Перелік організацій, що мають право прове-

дення експертизи декларації безпеки промислових об’єктів, що затвер-
джується ДСНС, і що мають ліцензію на право проведення експертизи 

безпеки промислових виробництв, яка видається в установленому поряд-

ку. Перелік організацій, що мають право проведення експертизи деклара-

ції безпеки, підлягає оновленню не рідше одного разу в рік. 

Не допускається проведення експертизи декларації безпеки органі-

заціям, що беруть участь в її розробці. 

Експертиза проводиться на підставі договору між експертною ор-

ганізацією і організацією, що підлягає декларуванню безпеки. 

Термін проведення експертизи не повинен перевищувати трьох мі-

сяців з дня укладення договору на проведення експертизи. 

Результатом проведення експертизи є Висновок експертизи, вико-

наний відповідно до вимог, приведених в розділі 7  даного конспекту ле-

кцій. 

У разі негативного висновку експертизи і незгоди з виводами екс-

пертного укладення керівник організації, що підлягає декларуванню без-

пеки, має право звернутися в ДСНС шляхом подачі заяви. Заява оформ-
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ляється на бланку організації, що підлягає декларуванню безпеки і підпи-

сується її керівником. Комплект документів, що додаються до заяви по-

винен включати: 

– декларацію безпеки промислового об’єкту, затверджену працеда-

вцем і завірену печаткою організації, що підлягає декларуванню безпеки; 

– експертний висновок, затверджений керівником і завірений екс-

пертною організацією. 

Заява реєструється в установленому порядку. 

Контроль за ходом розгляду заяви здійснює Департамент попере-

дження надзвичайних ситуацій. Розгляд заяви здійснюється постійно ді-

ючою комісією, що формується з фахівців Держслужби з надзвичайних 

ситуацій. Результат розгляду заяви повідомляється заявникові не пізніше 

за один місяць після вступу заяви. 

У разі позитивного рішення експертизи керівник організації, що пі-

длягає декларуванню безпеки, представляє копії декларації безпеки і екс-

пертного висновку згідно НПАОП 0.00-6.22-02. Порядок декларування 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабі-

нетом Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956. Контроль за дія-

льністю експертних організацій здійснює Держслужба з надзвичайних 
ситуацій. 

Експертний висновок має бути конкретним, об’єктивним, доказо-

вим і аргументованим. Формулювання виводів повинен мати однозначне 

тлумачення. 

Аналіз розділів декларації безпеки повинен супроводжуватися по-

силаннями на конкретні вимоги нормативних документів в області про-

мислової безпеки, локалізації і ліквідації надзвичайних ситуацій, захисту 

населення і території від надзвичайних ситуацій. 

При проведенні експертизи аналізуються усі складові частини де-

кларації безпеки з обов’язковою вказівкою їх найменувань і номерів. 

Експертний висновок повинен містити наступну інформацію:  

– найменування експертного висновку (з вказівкою повного на-

йменування декларації безпеки); 

– відомості про наявність у експертної організації ліцензії на право 

проведення експертизи безпеки промислових виробництв; 

– відомості про наявність і готовність організації до виконання ек-
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спертних робіт в частині попередження і ліквідації надзвичайних ситуа-

цій; 

– коротку характеристику наданого на експертизу матеріалу; 

– найменування організації, що розробила декларацію безпеки; 

– коротку характеристику і призначення декларованого об’єкту; 

– відомості про повноту наданої інформації по усіх розділах і пун-

ктах декларації безпеки; 

– зведення про міру виявлення небезпек на промисловому об’єкті; 

– відомості про достатність і відповідність прийнятих заходів за-

безпечення безпеки вимогам діючих норм і правил; 

– відомості по забезпеченню безпеки на декларованому об’єкті; 

– висновки. 

При аналізі достатності і відповідності прийнятих заходів забезпе-

чення безпеки вимогам діючих норм і правил необхідно також врахову-

вати нормативи, рекомендовані Держпрацею та Держслужбою з надзви-

чайних ситуацій України до використання при розробці декларації безпе-

ки. 

При експертизі відомостей безпеки на промисловому об’єкті необ-

хідно:  
– оцінити обґрунтованість вживаних при розробці декларації без-

пеки підходів і методів аналізу небезпек і ризику;  

– виявити повноту і достовірність розрахунків по аналізу небезпек 

і ризику, а також міру обліку усіх чинників, що впливають на кінцеві ре-

зультати;  

– особливо вивчити умови і можливості виходу вражаючих чинни-

ків аварії за межі території промислового об’єкту і наслідки дії вражаю-

чих чинників на населення, інші об’єкти і природне довкілля;  

– оцінити наявність і достатність заходів запобігання сторонньому 

втручанню в діяльність особливо небезпечних виробництв промислового 

об’єкту і протидії терористичним актам.  

При необхідності слід вказати або обґрунтувати інші рекомендова-

ні методи аналізу небезпек і ризику або джерела достовірнішої початко-

вої інформації для розрахунків. 

У разі використання при розробці декларації безпеки методичних 

матеріалів, які не включені в рекомендований Держпрацею та Держслуж-
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бою з надзвичайних ситуацій України Перелік, у висновку слід дати оці-

нку доцільності їх використання. 

Експертне укладення затверджується керівником експертної орга-

нізації і представляється в машинописному вигляді, завірене печаткою 

експертної організації. 

У експертному висновку на підставі сформульованих раніше за-

уважень слід зробити висновок про міру відповідності декларації безпеці 

вимогам НПАОП 0.00-6.22-02 “Порядок декларування безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 липня 2002 року № 956. Висновки повинні включати 

обов’язкову оцінку: 

– повноти, достовірності і правильності інформації, наданої в де-

кларації безпеки; 

– відповідності умов експлуатації (чи проекту) діючим нормам і 

правилам в області промислової безпеки, локалізації і ліквідації надзви-

чайних ситуацій, захисту населення і територій від надзвичайних ситуа-

цій; 

– міри виявлення небезпек на промисловому об’єкті; 

– достатності прийнятих заходів по забезпеченню промислової 
безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки 

 

1. Що є об’єктом експертизи декларації безпеки промислового 

об’єкту? 

2. Що є метою експертизи? 

3. Хто проводить експертизу декларації безпеки промислового 

об’єкту? 

4. На підставі якого документу проводиться експертиза декларації 

безпеки промислового об’єкту? 
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5. Які терміни проведення експертизи декларації безпеки промис-

лового об’єкту? 

6. Яку інформацію повинен включати експертний висновок по де-

кларації? 

7. Хто затверджує експертний висновок по декларації? 
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8. ПОРЯДОК І ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ СТАНУ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Законом України про охорону праці передбачено додержання вимог 

щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та 

реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва. 

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устатковання, 

транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) 

або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси 

повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. 

Проектування виробничих об’єктів, розроблення нових технологій, 
засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту 

працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони 

праці. Експертиза проектів будівництва на їх відповідність нормативно-

правовим актам з охорони праці проводиться відповідно до статті 31 За-

кону України “Про регулювання містобудівної діяльності” [8]. 

Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підви-

щеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). Центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, 

видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи 

стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта гос-

подарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать 

до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними 

організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного 

нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. Зразки відповід-

них документів наведені у додатках В, Г, Д. На застосування машин, ме-

ханізмів, устатковання підвищеної небезпеки виробник або постачальник 

устатковання підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зо-

бов’язань на постачання. Одержання дозволу не вимагається у разі екс-

плуатації (застосування) устатковання підвищеної небезпеки, яке прийня-

то в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого за-
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реєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі ре-

єстрації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки центра-

льним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони праці. 

Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, 

видачі дублікатів, анулювання дозволів центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, переліки 

видів робіт, машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки, 

проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання до-

зволу, та граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану охо-

рони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарю-

вання, висновок якої є підставою для видачі дозволів, встановлюються 

Кабінетом Міністрів України. 

Строк дії дозволу становить: 

- на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та 

устатковання підвищеної небезпеки – п’ять років (з подальшим його про-

довженням); 

- на застосування машин, механізмів та устатковання підвищеної 

небезпеки – безстроково. 
Підставою для переоформлення документа дозвільного характеру є: 

- зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи 

або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця; 

- зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання. 

Підставою для відмови у переоформленні, видачі дубліката дозволу 

є: 

- подання роботодавцем неповного пакета документів, необхідних 

для переоформлення, видачі дубліката дозволу згідно із встановленим за-

конодавством вичерпним переліком; 

- виявлення в документах, поданих роботодавцем, недостовірних 

відомостей; 

- зміна ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром пі-

дприємств та організацій України (ЄДРПОУ) юридичної особи або реєст-

раційного номера облікової картки платника податків з Державного ре-

єстру фізичних осіб – платників податків, зазначеного у дозволі. 
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Переоформлення, видача дубліката дозволу здійснюються на безо-

платній основі. 

Набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлу-

атації (застосування) машин, механізмів та устатковання підвищеної не-

безпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матері-

ально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Переліки 

видів робіт, машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки, 

виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на 

підставі такої декларації, встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-

тику у сфері охорони праці, протягом 10 робочих днів з дня надходження 

заяви на одержання дозволу та необхідних документів приймає рішення 

про видачу дозволу або про відмову в його видачі із зазначенням підстав.  

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-

тику у сфері охорони праці, оприлюднює інформацію про всі видані до-

зволи у засобах масової інформації. 

Експертиза проектної та іншої документації на виготовлення і 

впровадження нових технологій і засобів виробництва, засобів колектив-

ного та індивідуального захисту, реєстрація, огляди, випробування тощо 
виробничих об’єктів, інженерних інфраструктур об’єктів соціально-

культурного призначення провадяться у порядку, що визначається Кабі-

нетом Міністрів України. 

У разі коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу, місце-

вий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за по-

данням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну по-

літику у сфері охорони праці, вживає заходів до скасування державної 

реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умо-

ви, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків робото-

давець не провів належних заходів з їх усунення. 

Технологічні процеси, машини, механізми, устатковання, транспор-

тні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, 

придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) 

лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-

правовим актам з охорони праці, що чинні на території України. 
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Не допускається застосування у виробництві шкідливих речовин у 

разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації. 

Усі дозволи, передбачені цією статтею, при здійсненні діяльності в 

межах території виключної (морської) економічної зони України та на 

континентальному шельфі на умовах угоди про розподіл продукції, укла-

деної відповідно до Закону України “Про угоди про розподіл продукції”, 

надаються інвестору в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України (стаття 21) [9]. 

25 серпня 2010 р. № 725 “Про затвердження переліку певних дій що-

до провадження господарської діяльності або видів господарської діяль-

ності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відпові-

дності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам за-

конодавства” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2240; 2012 р., 

№ 81, ст. 3267) і від 26 жовтня 2011 р. № 1107 “Про затвердження Поряд-

ку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на екс-

плуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки ” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3077; 2012 р., 

№ 77, ст. 3117; 2016 р., № 16, ст. 644) зміни, що додаються. 

Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, пере-
оформлення, видачі дублікатів, анулювання Держгірпромнаглядом та йо-

го територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатко-

вання підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). 

Дія цього Порядку не поширюється на державні аварійно-рятувальні 

служби та їх формування, які в установленому порядку пройшли атеста-

цію, а також на органи військового управління, військові частини, війсь-

кові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил, інші війсь-

кові формування, які утворені відповідно до законів та в яких до вико-

нання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) ма-

шин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки не залучаються на-

ймані працівники. 

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

1) висновок експертизи – документ, який складається експерт-

ною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони 

праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання за 
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формою, розробленою Держпраці і затвердженою в установленому по-

рядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об’єкта 

експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промисло-

вої безпеки і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу; 

2) експертні організації – експертно-технічні центри, що нале-

жать до сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організа-

ції, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у 

сфері промислової безпеки та охорони праці; 

3) експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки – довготривалий період використання під час виробничого 

процесу машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з ураху-

ванням їх експлуатаційних характеристик; 

4) застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки – використання машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки за призначенням згідно з результатами оцінки їх відповідності 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

5) науково-технічна підтримка державного нагляду у сфері про-

мислової безпеки та охорони праці  –  наукова, науково-технічна, експер-

тна діяльність за напрямами, розробленими Держпрацею і затвердженими 
в установленому порядку, що спрямована на підвищення ефективності 

контрольно-наглядової діяльності у зазначеній сфері. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України 

“Про охорону праці” та “Про дозвільну систему у сфері господарської ді-

яльності”. 

Дозвіл за формою (додаток Г) згідно Постанови  № 48 від 

07.06.2018р. видається:  

1) роботодавцеві – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що 

зазначені Постанови № № 48 від 07.06.2018р. (додаток Д), або на експлу-

атацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазна-

чені у додатку Ж цієї ж Постанови. 

2) виробникові або постачальникові машин, механізмів, устаткован-

ня підвищеної небезпеки (далі – виробник або постачальник) – на засто-

сування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що за-

значені у Постанові  № 48 від 07.06.2018р. ( додаток Ж).  
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У разі коли дозвіл на застосування машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки отримано виробником або постачальником до при-

йняття зобов’язань щодо їх постачання, роботодавець може застосовува-

ти зазначені машини, механізми, устатковання на підставі завіреної в 

установленому законодавством порядку копії дозволу, одержаної від та-

кого виробника або постачальника. 

Дозвіл видається: 

- Держпрацею – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазна-

чені у Постанові №  48 від 07.06.2018р. на експлуатацію машин, механіз-

мів, устатковання підвищеної небезпеки закордонного виробництва, що 

зазначені у Постанові №  48 від 07.06.2018р. та на застосування машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у Постано-

ві №  48 від 07.06.2018р. 

- територіальним органом Держпраці – на виконання робіт підвище-

ної небезпеки, крім тих, що зазначені в абзаці другому цього пункту, та 

на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

вітчизняного виробництва, що зазначені у Постанові №  48 від 

07.06.2018 р. 

При цьому дозвіл територіальним органом видається за місцем дер-
жавної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця. 

Для одержання дозволу, який видає територіальний орган Держпра-

ці, роботодавець (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає 

рекомендованим листом з описом вкладення до державного адміністра-

тора заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 7 грудня 2005 р. № 1176 “Про затвердження форми заяви на 

одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою 

документів дозвільного характеру” (Офіційний вісник України, 2005 р., 

№ 49, ст. 3074; 2008 р., № 68, ст. 2267), та документи, зазначені в абзацах 

другому і третьому пункту 9 цього Порядку. 

Для одержання дозволу, який видає Держгірпромнагляд, роботода-

вець, виробник або постачальник (уповноважена ним особа) подає особи-

сто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заяву за фо-

рмою згідно з додатком З, до якої додається: 
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1) на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи 

щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та проми-

слової безпеки під час виконання заявлених робіт; 

2) на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заяв-

лених машин, механізмів, устатковання; 

3) на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної не-

безпеки – висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механі-

змів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки. 

Забороняється вимагати для одержання дозволу документи, не пе-

редбачені цим Порядком. 

Відповідальність за повноту, достовірність та об’єктивність виснов-

ку експертизи несе експертна організація. 

Строк видачі дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або 

постачальника про відмову у його видачі становить десять робочих днів з 

дня отримання документів. 

У разі коли в установлений строк роботодавцеві, виробникові або 
постачальникові не видано або не надіслано дозвіл чи рішення про відмо-

ву у його видачі, він має право через десять робочих днів з дня закінчен-

ня такого строку виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлу-

атувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної 

небезпеки, зазначені в його заяві, згідно із Законом України “Про дозві-

льну систему у сфері господарської діяльності” [10]. 

Дія дозволу поширюється на всю територію України. 

Роботодавець, який отримав дозвіл і має намір виконувати роботи 

підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, ме-

ханізми, устатковання підвищеної небезпеки (у тому числі відокремле-

ним підрозділом), повинен письмово повідомити про це територіальний 

орган Держгірпромнагляду за місцем виконання таких робіт та/або екс-

плуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання не піз-

ніше ніж за десять робочих днів до початку їх виконання та/або експлуа-

тації (застосування) з наданням копії дозволу. 
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Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на 

експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки 

становить п’ять років. 

Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав. 

У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено 

його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять ро-

ків на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком 5, 

та оригіналу дозволу. 

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умо-

ви, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що 

зазначені у пункті 1 додатка 2, чи допущено виникнення аварій та/або 

нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, із смертельними або тя-

жкими наслідками, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначе-

ної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи 

щодо  додержання вимог законодавства з питань охорони праці та проми-

слової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної 

небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвище-

ної небезпеки. 
Дозвіл на застосування машин, механізмів та устатковання підвище-

ної небезпеки є безстроковим. 

Дозвіл може бути анульований у випадках, передбачених статтею 21 

Закону України “Про охорону праці” [7]. 

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття 

рішення про його анулювання. 

Роботодавець, виробник або постачальник повинен протягом десяти 

робочих днів після одержання повідомлення про анулювання дозволу по-

дати оригінал такого дозволу або його дублікат до органу, що видав до-

звіл, особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення. 

Зазначений орган робить на оригіналі дозволу або його дублікаті по-

значку про анулювання дозволу, вносить відповідну інформацію до ре-

єстру дозволів та повертає протягом трьох робочих днів оригінал дозволу 

або його дублікат роботодавцеві, виробникові або постачальникові. 

У разі анулювання дозволу роботодавець, виробник або постачаль-

ник може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього Порядку.  
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Держпраці та його територіальні органи ведуть реєстр дозволів в 

установленому ним порядку, узагальнюють інформацію про видані та 

анульовані дозволи і оприлюднюють її у засобах масової інформації та на 

власному веб-сайті. 

Виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначене у 

Постанові  № 48 від 07.06.2018р., здійснюються роботодавцем на підставі 

декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам зако-

нодавства з питань охорони праці та промислової безпеки ( відповідно 

додатки К, Л, М). 

Зазначена декларація подається роботодавцем за формою згідно з 

додатком М у двох примірниках особисто чи надсилається рекомендова-

ним листом з описом вкладення до територіального органу Держпраці за 

місцем виконання таких робіт не пізніше ніж за п’ять робочих днів до по-

чатку їх виконання відповідно до Порядку повідомлення державного ад-

міністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. № 

685 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 20, ст. 1482; 2010 р., № 35, ст. 
1213). 

Відповідно змін за постановою КМ України від 07.02.2018 р. № 48 

експертні організації розробляють 2 документа: 

1) звіт за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки 

промислового виробництва суб’єкта господарювання. 

2) висновок експертизи № ___ стану охорони праці та безпеки про-

мислового виробництва суб’єкта господарювання. 
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8.1. Порядок і особливості експертизи стану охорони праці та 

безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час 

виконання робіт підвищеної небезпеки 

 

Основні принципи складання та оформлення звіту за результатами 

експертизи (далі – Звіт), на підставі якого оформлюється висновок експе-

ртизи згідно методичних рекомендацій щодо підготовки звіту за резуль-

татами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового вироб-

ництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної не-

безпеки (стандарт організації України СОУ-МР-01.Р-1.19 «Методичні ре-

комендації щодо підготовки звіту за результатами експертизи стану охо-

рони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарю-

вання під час виконання робіт підвищеної небезпеки»). 

Звіт складається за результатами проведення експертизи на підставі 

укладання господарського договору з суб`єктом господарювання – замо-

вником експертизи (далі – Замовник). Звіт оформлюється у форматі А4 

українською мовою у двох примірниках, повинен викладатися стисло, але 

максимально зрозуміло та об`єктивно, його термінологія має мати одноз-

начне тлумачення, всі сторінки Звіту (крім першої) мають мати нумера-
цію та візуються  експертами технічними, що проводили експертизу 

(особисті штампи експертів проставляються лише на останній сторінці 

Звіту). 

В цьому Звіті наводиться перелік устатковання підвищеної небез-

пеки, умови праці під час експлуатації якого підлягають оцінюванню 

шляхом проведення експертизи. Перелік має бути наданий експертній ор-

ганізації Замовником на стадії підготовки договору на проведення експе-

ртизи. 

В розділі «Перелік наданих на експертизу документів» наводиться 

перелік документів, орієнтовний склад яких наведений у додатку Н. Копії 

документів завіряються підписом керівника Замовника або уповноваже-

ною особою та печаткою (за наявності), відповідальність за достовірність 

наданої до експертної організації інформації несе Замовник. 
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8.2. Порядок і особливості експертизи стану охорони праці та безпеки 

промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлу-

атації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

 

Основні принципи складання та оформлення звіту за результатами 

експертизи (далі – Звіт), на підставі якого оформлюється висновок експе-

ртизи згідно методичних рекомендацій щодо підготовки звіту за резуль-

татами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового вироб-

ництва суб’єкта господарювання під час експлуатації устатковання під-

вищеної небезпеки (стандарт організації України СОУ-МР-01.Е-4.19 

«Методичні рекомендації щодо підготовки звіту за результатами експер-

тизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта 

господарювання під час експлуатації машин, механізмів підвищеної небе-

зпеки»). 

Звіт складається за результатами проведення експертизи на підставі 

укладання господарського договору з суб`єктом господарювання – замо-

вником експертизи (далі – Замовник). Звіт оформлюється у форматі А4 

українською мовою у двох примірниках, повинен викладатися стисло, але 

максимально зрозуміло та об`єктивно, його термінологія має мати одноз-
начне тлумачення, всі сторінки Звіту (крім першої) мають мати нумера-

цію та візуються експертами технічними, що проводили експертизу (осо-

бисті штампи експертів проставляються лише на останній сторінці Звіту). 

В цьому Звіті наводиться перелік устатковання підвищеної небез-

пеки, умови праці під час експлуатації якого підлягають оцінюванню 

шляхом проведення експертизи. Перелік має бути наданий експертній ор-

ганізації Замовником на стадії підготовки договору на проведення експе-

ртизи. 

В розділі «Перелік наданих на експертизу документів» наводиться 

перелік документів, орієнтовний склад яких наведений у додатку Н . Ко-

пії документів завіряються підписом керівника Замовника або уповнова-

женою особою та печаткою (за наявності), відповідальність за достовір-

ність наданої до експертної організації інформації несе Замовник. 
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8.3. Порядок і особливості експертизи щодо  відповідності ма-

шин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам зако-

нодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 

 

Експертиза відповідності устатковання вимогам законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки здійснюється у разі відсут-

ності іншої форми оцінки його відповідності, яка є обов’язковою вимо-

гою до цього устатковання. 

Основні принципи складання та оформлення Звіту за результатами 

експертизи (далі – Звіт), на підставі якого оформлюється висновок експе-

ртизи, передбачений Порядком, за наявності якого приймається рішення 

щодо видачі дозволу на застосування устатковання (стандарт організації 

України СОУ-МР-01.3-5.19 «Методичні рекомендації щодо підготовки 

звіту за результатами експертизи відповідності устатковання підвищеної 

небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 

безпеки СОУ-МР-01.3-5.19»). 

Для проведення експертизи Замовник має надати до експертної ор-

ганізації наступні документи: 

- заяву в довільній формі; 
- копію витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-

зичних осіб-підприємців та громадських формувань;  

- перелік заявленого устатковання, а саме його повна назва із зазна-

ченням типу, марки, моделі, заводського номера устатковання, країни ви-

робника, року виготовлення;  

- інформацію щодо призначення, галузі застосування  устатковання, 

його технічної характеристики, за необхідності креслення, схеми тощо; 

- копії документів виробника, що підтверджують безпечність устат-

ковання (за наявності); 

- копії документів про проведення випробувань устатковання (за 

наявності); 

- інструкції з експлуатації устатковання; 

- паспорти на устатковання з позначками про проведення регламен-

тних робіт (оглядів, випробувань, технічного діагностування тощо); 

- в разі наявності – сертифікати відповідності міжнародним станда-

ртам (для устатковання, виготовленого за кордоном) тощо. 
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В розділі «Характеристика устатковання» наводяться його опис, за-

гальні технічні характеристики, будова, складові частини, вузли, агрега-

ти, принцип роботи, передбачені заходи з безпечної експлуатації, основні 

конструктивні рішення, галузь застосування тощо. 

Крім того, наводиться короткий опис технологічного процесу виро-

бництва, в якому застосовуються заявлене устатковання. Інформаційні 

матеріали необхідні для використання наведені у додатках Ж, З. 

 

8.4. Порядок і особливості складання Декларації відповідності мате-

ріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони 

праці 

 

Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, 

експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки, що зазначене в додатку 7 постанови Кабінету Мінстрів Украї-

ни від 07.02.2018 р. № 48, здійснюються роботодавцем на підставі декла-

рації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з 

питань охорони праці. 

Декларація подається суб’єктом господарювання (уповноваженим 
ним органом або особою) за формою встановленою постановою КМ 

України від 07.02.2018 р. № 48, де визначені: 

- перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підс-

таві декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законо-

давства з охорони праці; 

- перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що 

експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності ма-

теріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. 

Інформаційні матеріали необхідні для використання наведені у до-

датках К, Л, М. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 Перелік нормативно-правових документів для проведення ідентифі-

кації небезпечних промислових об’єктів 

 

Ідентифікація небезпечних промислових об’єктів проводять у від-

повідності з вимогами наступних документів: 

1) Про затвердження Методики проведення державної експертизи 

(перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, тех-

нічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів вироб-

ництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці : Наказ 

Державного комітету України по нагляду за охороною праці (Держнагля-

дохоронпраці). від 30.09.1994 р. Зареєстровано в Мін’юсті України 

20.02.1995 № 44/580. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-95 

(дата звернення: 14.10.2018). 

2) Про об’єкти підвищеної небезпеки : Закон України від 18.01.2001 

р. № 2245-III Дата оновлення: 26.04.2014. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14 (дата звернення: 01.03.2018). 
3) Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпеч-

них об’єктів : Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Украї-

ни від 23.02.2006 р. № 98. Офіційний вісник України. 2006 р. № 12, / № 14, 

2006. С. 391–398 (ДІ); №18, 2006 /, С. 148. Ст. 841. 

4) НПАОП 0.00-6.22-02 Порядок декларування безпеки об’єктів пі-

двищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінеті Міністрів Укра-

їни від 11 липня 2002 року № 956.  

5) Про екологічну експертизу : Закон України від 09.02.1995 р. 

№ 45/95-вр. Відомості Верховної Ради України. 1995. 21 лютого. № 8. 

Ст. 54. 

6) Про наукову та науково-технічну експертизу : Закон України від 

10.02.1995 р. № 51/95-вр. Відомості Верховної Ради України. 1995. 

28 лютого. № 9. Ст. 55. 

7) Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. 

№ 956. Офіційний вісник України. 2002 р. № 29. С. 23. Ст. 1357. 
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Продовження додатка А 

 

8) Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.02.2002 р. № 956 : Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.09.2011 р. № 990. Офіційний вісник України, 2011. № 73. С. 46. 

Ст. 2746. 
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Додаток Б 

Методика проведення державної експертизи (перевірки) проек-

тної документації на будівництво (реконструкцію, технічне пере-

оснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва 

на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 

 

Державний комітет України по нагляду за охороною праці. Наказ 

№ 95 від 30.09.94 р., м. Київ. Зареєстровано в Міністерстві юстиції Укра-

їни 20 лютого 1995 р., №44/580. 

1. Загальні положення 

1.1. Методика визначає порядок проведення державної експертизи 

(перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, тех-

нічне переоснащення) виробничих об’єктів, виготовлення і впровадження 

нових технологій, засобів колективного та індивідуального захисту пра-

цюючих на відповідність їх нормативним актам про охорону праці і вста-

новлює взаємовідношення власників з експертно-технічними центрами 

Держнаглядохоронпраці (надалі ЕТЦ). 

1.2. Експертиза проектної документації з питань охорони праці 

провадиться в обов’язковому порядку щодо всіх проектів на будівництво 
та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробницт-

ва незалежно від форм власності та джерел фінансування. 

1.3. Вимоги Методики є обов’язковими для всіх власників, які роз-

робляють або застосовують проектну документацію, а також для органів, 

що здійснюють експертизу цієї документації на відповідність її нормати-

вним актам про охорону праці. 

2. Порядок проведення експертизи 

2.1. Експертиза проводиться відповідно до Положення про порядок 

проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на 

будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засо-

бів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону пра-

ці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 

431, Положення про експертно-технічний центр (госпрозрахункові під-

розділи) Держнаглядохоронпраці України, затвердженого наказом Комі-

тету від 21.11.94 № 116 та цієї Методики на підставі укладеного з власни-

ком договору.
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           Продовження додатка Б 

 

2.2. Проектна документація на виробничі об’єкти, будівництво або 

реконструкція яких починається після прийняття постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 23.06.94 № 431, а також на впровадження нових тех-

нологій, виготовлення засобів виробництва, колективного та індивідуа-

льного захисту працюючих з вказаного терміну повинна обов’язково 

пройти експертизу на їх відповідність нормативним актам про охорону 

праці. 

2.3. Експертиза виконується експертно-технічними центрами 

Держнаглядохоронпраці  

2.4. Основним завданням експертизи є: 

– оцінка відповідності проектних рішень з питань охорони праці 

сучасному технічному рівню, а також досягненням вітчизняної й інозем-

ної науки і практики; 

– оцінка достатності та якості прийнятих проектних рішень щодо 

забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, в тому числі засобів 

колективного та індивідуального захисту працюючих від несприятливих 

та шкідливих виробничих умов праці, захисних засобів щодо запобігання 
нещасним випадкам та аваріям; 

– визначення наявності захисту від небезпечних геологічних, гідро-

геологічних та сейсмічних процесів; 

– перевірка наявності дозволів органів державного нагляду за охо-

роною праці на виготовлення засобів виробництва та застосування нових 

технологій, що передбачені у проекті, а також сертифікатів, що засвідчу-

ють безпеку їх використання. 

2.5. Для одержання експертного висновку власник або уповноваже-

ний ним орган подає до експертно-технічного центру територіального ор-

гану Держнаглядохоронпраці заяву та загальну пояснювальну записку до 

проекту. 

Роботи з експертизи проекту проводяться за договором ЕТЦ з влас-

ником, в якому обумовлюються обсяги робіт (конкретні розділи проекту і 

проектна документація, що підлягають експертизі з питань охорони пра-

ці), а також термін виконання та їх вартість. 
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Разом з проектною документацією власник подає ЕТЦ копії висно-

вків по проекту органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби Мі-

ністерства охорони здоров’я України, органів державного пожежного на-

гляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ та 

Держатомнагляду (на підконтрольних об’єктах). 

В разі необхідності ЕТЦ має право вимагати для ознайомлення роз-

рахунки конструкцій, устатковання, концентрацій забруднюючих речо-

вин тощо. 

2.6. Вартість робіт, пов’язаних з проведенням експертизи проектної 

документації з питань охорони праці визначається згідно з тарифами, за-

твердженими Держнаглядохоронпраці за погодженням з Мінекономіки та 

Мінфіном. Сума оплати надходить на рахунок ЕТЦ, що здійснює експер-

тизу. 

2.7. Термін проведення експертизи проектної документації з питань 

охорони праці по проектах, що підлягають затвердженню у Кабінеті Мі-

ністрів України (незалежно від кошторисної вартості), та у центральних і 

місцевих органах державної виконавчої влади при базисній кошторисній 
вартості понад 60 млрд. крб. (у цінах 1993 року) не повинен перевищува-

ти 30 календарних днів, при базисній кошторисній вартості в межах 60 

млрд. крб. – 20 днів. 

Термін проведення експертизи обчислюється починаючи з дати по-

дання власником зазначених матеріалів та перерахування передоплати. 

2.8. Експертиза виконується технічними експертами ЕТЦ. До екс-

пертизи можуть залучатися (на договірній основі) спеціалісти інших ор-

ганізацій. 

2.9. При проведенні експертизи необхідно керуватися: 

– чинним законодавством України; 

– чинними нормативними актами, що містяться у державному ре-

єстрі нормативних актів про охорону праці; 

– актами розслідування аварій, нещасних випадків, що сталися на 

виробництві. 
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2.10. За результатами експертизи проектної документації з питань 

охорони праці оформляється експертний висновок, який підписується на-

чальником ЕТЦ або його заступником. Нумерація та реєстрація експерт-

них висновків здійснюється в книзі-реєстрі. 

2.11. Технічні експерти, які проводили експертизу, керівники ЕТЦ 

несуть дисциплінарну відповідальність за якість експертного висновку, 

його відповідність чинному законодавству. 

2.12. При отриманні негативного експертного висновку по проекту 

власник повинен усунути зауваження щодо порушення нормативних ак-

тів про охорону праці і подати проектну документацію ЕТЦ для повтор-

ного розгляду згідно з порядком проведення експертизи за цією Методи-

кою. 

2.13. У разі незгоди з експертним висновком власник або уповно-

важений ним орган може оскаржити його в місячний термін до Держна-

глядохоронпраці. 

2.14. Замовники проектної документації, а також проектні організа-

ції зобов’язані вносити в документацію зміни, пов’язані з введенням в 
дію після проведення експертизи нових нормативних актів про охорону 

праці, нового обладнання та технологій. 

Експертиза проектної документації, до якої внесені зазначені зміни, 

проводиться згідно з цією Методикою. 

2.15. Власник або уповноважений ним орган, який почав будівниц-

тво (реконструкцію) виробничих об’єктів або виготовлення засобів виро-

бництва без позитивного експертного висновку, несе відповідальність 

згідно з чинним законодавством. 
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ПОРЯДОК видачі дозволів на виконання робіт підвищеної не-

безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устат-

ковання підвищеної небезпеки 

(постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 

1107 зі змінами від 07.02.2018 р. № 48) 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, анулювання Держпраці та його тери-

торіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 

та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання під-

вищеної небезпеки (далі - дозвіл). 

2. Дія цього Порядку не поширюється на державні аварійно-

рятувальні служби та їх формування, які в установленому порядку прой-

шли атестацію, а також на органи військового управління, військові час-

тини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил, 

інші військові формування, які утворені відповідно до законів та в яких 

до виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосу-

вання) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки не залу-
чаються наймані працівники. 

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

- висновок експертизи – документ, який складається експертною 

організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці 

та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання за фор-

мою, розробленою Держпраці і затвердженою в установленому порядку, 

містить інформацію про відповідність (невідповідність) об’єкта експерти-

зи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 

і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу; 

- експертні організації – експертно-технічні центри, що належать до 

сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які за-

безпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері 

промислової безпеки та охорони праці; 
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- експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небез-

пеки – довготривалий період використання під час виробничого процесу 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з урахуванням їх 

експлуатаційних характеристик; 

- застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небез-

пеки – використання машин, механізмів, устатковання підвищеної небез-

пеки за призначенням згідно з результатами оцінки їх відповідності ви-

могам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

- науково-технічна підтримка державного нагляду у сфері промис-

лової безпеки та охорони праці – технічна, експертна діяльність за на-

прямами, розробленими Держпраці і затвердженими в установленому по-

рядку, що спрямована на підвищення ефективності контрольно-

наглядової діяльності у зазначеній сфері. 

4. Вимоги до експертних організацій розробляються Держпраці та 

затверджуються за погодженням з Антимонопольним комітетом в уста-

новленому порядку. 

5. Плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва суб’єкта господарювання визначається експе-

ртними організаціями відповідно до Порядку визначення граничного ро-

зміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового ви-

робництва суб’єкта господарювання, затвердженого постановою Кабіне-

ту Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1251. 

6. Дозвіл за формою згідно Постанови  № 48 від 07.06.2018р.(див. 

додаток Г) видається: 

- роботодавцеві – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що за-

значені у додатку Д, або на експлуатацію машин, механізмів, устаткован-

ня підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку Ж; 

- виробникові або постачальникові машин, механізмів, устаткован-

ня підвищеної небезпеки (далі – виробник або постачальник) – на засто-

сування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що за-

значені у додатку Ж. 
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У разі, коли дозвіл на застосування машин, механізмів, устаткован-

ня підвищеної небезпеки отримано виробником або постачальником до 

прийняття зобов’язань щодо їх постачання, роботодавець може застосо-

вувати зазначені машини, механізми, устатковання на підставі завіреної в 

установленому законодавством порядку копії дозволу, одержаної від та-

кого виробника або постачальника. 

7. Дозвіл видається: 

- Держпраці – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазна-

чені у додатку Д; 

- територіальним органом Держпраці – на виконання робіт підви-

щеної небезпеки, крім тих, що зазначені в абзаці другому цього пункту, 

та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання під-

вищеної небезпеки, що зазначені у додатку Ж. 

При цьому дозвіл територіальним органом видається за місцем 

державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця. 

8. Для одержання дозволу, який видає: 

1) територіальний орган Держпраці, – роботодавець, виробник або 
постачальник (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає ре-

комендованим листом з описом вкладення до державного адміністратора 

заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 грудня 2005 р. № 1176 "Про затвердження форми заяви на одержан-

ня суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою докумен-

тів дозвільного характеру", до якої додається: 

- на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи 

щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та проми-

слової безпеки під час виконання заявлених робіт; 

- на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної не-

безпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заяв-

лених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам за-

значеного законодавства; 
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- на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної не-

безпеки – висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механі-

змів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки; 

2) Держпраці, – роботодавець (уповноважена ним особа) подає осо-

бисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заяву за 

формою згідно з додатком З, до якої додається висновок експертизи. 

Забороняється вимагати для одержання дозволу документи, не пе-

редбачені цим Порядком. 

9. Строк видачі дозволу або повідомлення роботодавця, виробника 

або постачальника про відмову у його видачі становить десять робочих 

днів з дня отримання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку. 

У разі коли в установлений строк роботодавцеві, виробникові або 

постачальникові не видано або не надіслано дозвіл чи рішення про відмо-

ву у його видачі, він має право через десять робочих днів з дня закінчен-

ня такого строку виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлу-

атувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної 
небезпеки, зазначені в його заяві, згідно із Законом України "Про дозві-

льну систему у сфері господарської діяльності". 

10. Рішення про відмову у видачі дозволу приймається у випадках, 

передбачених статтею 21 Закону України "Про охорону праці". 

11. Видача дубліката дозволу здійснюється відповідно до Закону 

України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". 

12. Переоформлення дозволу чи повідомлення роботодавця, вироб-

ника або постачальника про відмову у його переоформленні здійснюється 

відповідно до Законів України "Про охорону праці" та "Про дозвільну си-

стему у сфері господарської діяльності". 

13. Дія дозволу поширюється на всю територію України. 
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Роботодавець, який отримав дозвіл і має намір виконувати роботи 

підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, ме-

ханізми, устатковання підвищеної небезпеки (у тому числі відокремле-

ним підрозділом), повинен письмово повідомити про це територіальний 

орган Держпраці за місцем виконання таких робіт та/або експлуатації (за-

стосування) таких машин, механізмів, устатковання не пізніше ніж за де-

сять робочих днів до початку їх виконання та/або експлуатації (застосу-

вання) з наданням копії дозволу. 

14. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або 

на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпе-

ки становить п’ять років. 

Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав. 

У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено 

його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять ро-

ків на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком З, 

та оригіналу дозволу. 

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умо-
ви, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що 

зазначені у додатку  Д, чи допущено виникнення аварій та/або нещасних 

випадків, пов’язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими нас-

лідками, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, 

оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо доде-

ржання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової без-

пеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небез-

пеки. 

15. Дозвіл на застосування машин, механізмів та устатковання під-

вищеної небезпеки є безстроковим. 

16. Дозвіл може бути анульований у випадках, передбачених стат-

тею 21 Закону України "Про охорону праці". 

Рішення про анулювання дозволу приймається органом, що його 

видав. 
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Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийнят-

тя рішення про його анулювання. 

17. Роботодавець, виробник або постачальник повинен протягом 

десяти робочих днів після одержання повідомлення про анулювання до-

зволу подати оригінал такого дозволу або його дублікат до органу, що 

видав дозвіл, особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом 

вкладення. 

Зазначений орган робить на оригіналі дозволу або його дублікаті 

позначку про анулювання дозволу, вносить відповідну інформацію до ре-

єстру дозволів та повертає протягом трьох робочих днів оригінал дозволу 

або його дублікат роботодавцеві, виробникові або постачальникові. 

18. У разі анулювання дозволу роботодавець, виробник або поста-

чальник може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього Порядку. 

19. Держпраці та його територіальні органи ведуть реєстр дозволів 

в установленому ним порядку, узагальнюють інформацію про видані та 

анульовані дозволи і оприлюднюють її у засобах масової інформації та на 

власному веб-сайті. 
20. Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 

6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підви-

щеної небезпеки, що зазначене у додатку Д, здійснюються роботодавцем 

на підставі декларації відповідності його матеріально-технічної бази ви-

могам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. 

Зазначена декларація подається роботодавцем за формою згідно з 

додатком 8 у двох примірниках особисто чи надсилається рекомендова-

ним листом з описом вкладення до територіального органу Держпраці за 

місцем виконання таких робіт не пізніше ніж за п’ять робочих днів до по-

чатку їх виконання відповідно до Порядку повідомлення державного ад-

міністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. № 

685.
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                                                         Додаток  Г 

Форма дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки згідно 

Постанови  № 48 від 07.06.2018 р. 

 

 
 

Державна служба з питань праці  
___________________________________________________  

(найменування територіального органу в разі видачі  
 дозволу таким органом)  

(в редакції постанови КМ України від 7 лютого 2018 р. № 48) 
 

ДОЗВІЛ  
 

№ _______________  
  
Дозволяється ________________________________________________ 

(повне найменування юридичної особи,  
_____________________________________________________________ 
місце державної реєстрації, код платника податків  
_____________________________________________________________ 
згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД або  
_____________________________________________________________ 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,  
_____________________________________________________________  
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,  
_____________________________________________________________  
номер облікової картки платника податків (не зазначається  
_____________________________________________________________ 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання  
_____________________________________________________________  
відмовляються від прийняття реєстраційного номера  
_____________________________________________________________ 
облікової картки платника податків та повідомили  
_____________________________________________________________  
про це відповідний орган державної податкової служби і мають 
_____________________________________________________________  
відмітку в паспорті); у разі потреби – відокремлений  підрозділ, який 
_____________________________________________________________  
виконуватиме роботи підвищеної небезпеки або експлуатуватиме (застосовуватиме)  
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Продовження додатка Г 

________________________________________________________________  
машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки)  

виконувати ____________________________________________________________ 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,  

__________________________________________________________________  
у разі потреби - місце їх виконання)  

або експлуатувати (застосовувати) ____________________________________  
(найменування машин, механізмів,  

__________________________________________________________________  
устатковання підвищеної небезпеки, їх тип, марка,  

__________________________________________________________________  
дата виготовлення, країна походження,  

__________________________________________________________________  
у разі потреби - місце їх експлуатації (застосування)  

на підставі ______________________________________________________  
(найменування документів із зазначенням  

__________________________________________________________________  
їх реєстраційних даних у дозвільному органі)  

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та  
промислової безпеки.  

 
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).  

  
 

Керівник (заступник керівника)  
органу, що видав дозвіл  __________ ______________________  

                                               (підпис)      (ініціали та прізвище)  
 

       М.П.  
 

____ __________ 20__ р.  
 

Строк дії дозволу продовжено до ______ ______________ 20__ р.  
 

на підставі _____________________________________________________.  
(найменування документа)  

  
 

Керівник (заступник керівника)  
 органу, що видав дозвіл  __________         ______________________  

     (підпис)                    (ініціали та прізвище)  
М.П. 
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Додаток Д 
Перелік видів робіт підвищеної небезпеки 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 7.02.2018 р. № 48) 

 

1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне 

діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 

2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслугову-

вання, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небез-

пеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на вико-

нання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) ма-

шин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: 

3. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, 

зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження 

вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, 

горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів 

порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 

11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки”. 

4. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії ви-

буху. 

5. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної 

техніки. 

6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зо-

нах. 

7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату. 

8. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і проду-

ктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів 
тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом. 
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Продовження додатка Д 

 
9. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольо-

рових металів, прокату, металевих труб і феросплавів. 

10. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час 

геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин. 

11. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та ін-

ших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та 

інертним газом. 

12. Підземні та відкриті гірничі роботи. 

13. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та 

будівельних підйомників. 

14. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх ава-

рійних частин. 

15. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних спо-

руд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин. 

16. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу. 

17. Газополум’яні роботи. 

18. Роботи із збагачування корисних копалин. 
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Додаток Ж 

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 7.02.2018 р. № 48) 

 

1. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), вико-

ристанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, за-

стосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних 

і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або пе-

ревищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифіка-

цію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”. 

2. Технологічне устатковання та його елементи магістральних газоп-

роводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, амі-

акопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрід-

женим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів, систем 

промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтога-

зовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання 

потужністю понад 0,1 МВт. 

3. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів 

боєприпасів та виробів ракетної техніки. 

4. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устаткован-

ня для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення 

корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірни-

чорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній галузях промисловос-

ті. 

5. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і 

транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси 

для їх переробки та зберігання. 
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Продовження додатка Ж 

 
6. Технологічне устатковання для хімічної, біохімічної, нафтохіміч-

ної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-

жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної, поліграфіч-

ної, легкої та текстильної галузях промисловості, целюлозно-паперового, 

хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полі-

мерних матеріалів і гумотехнічних виробів. 

7. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (за-

стосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі. 

8. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання 

електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання). 

9. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. 

10. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 

0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працю-

ють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що 

є ємностями для газового моторного палива. 

11. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, паса-

жирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, під-

йомники та колиски для підіймання працівників. 
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Додаток З 

Форма заяви на отримання дозволу на виконання робіт підви-

щеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механіз-

мів, устатковання підвищеної небезпеки 

 

Керівнику 

___________________________________ 

(Держпраці або її територіального органу) 

___________________________________ 

(ініціали 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 повний перелік) 

за адресою _________________________________________________ 

Відомості про роботодавця ___________________________________ 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

_________________________________________________________ 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по бать-

кові керівника, номер телефону, 

_________________________________________________________ 

телефаксу, адреса електронної пошти; 

_________________________________________________________ 

для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія 

і номер паспорта,
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Продовження додатка Ж 
 

_________________________________________________________ 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер обліко-

вої картки платника 

_________________________________________________________ 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти) 

 

Додаток: висновок експертизи, проведеної _______________________ 

___________________________________________________________ 

(повне найменування експертної організації) 

від ____ ___________ 20__ р. № _____________ 

____________________ 

(підпис) 

__________________________ 

(ініціали 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 

___________________ 

(підпис) 

___________________________  

(ініціали та прізвище адміністратора) 

 

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 під-

вищеної небезпеки. 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не за-

значається фізичними особами, які через свої релігійні переконання від-

мовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орга-
ну державної податкової служби і мають відмітку в паспорті. 
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Додаток К 

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на 

підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з охорони праці  (в редакції постанови Кабінету Мініс-

трів України від 7.02.2018 р. № 48) 

 

1. Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль. 

2. Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв 

(стропів, траверсів, грейферів, захватів). 

3. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд. 

4. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, споруда-

ми, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються 

на глибині понад 2 м або в зоні розташування підземних комунікацій чи 

під водою. 

5. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів. 

6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м. 

7. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів го-

сподарювання. 

8. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, ка-
мерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, тру-

бопроводах). 

9. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 м або в зоні 

розташування підземних комунікацій чи під водою. 

10. Водолазні роботи. 

11. Маркшейдерські роботи 

12. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів. 

13. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю. 

14. Роботи верхолазні та скелелазні. 

15. Роботи із збереження та переробки зерна. 

16. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в 

зонах дії струму високої частоти. 

17. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового вироб-

ництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуа-

тують обладнання підвищеної небезпеки. 
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Продовження додатка К 
 

18. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із 

стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом. 

19. Зварювальні роботи. 
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Додаток Л 

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповід-

ності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

7.02.2018 р. № 48) 

 

1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердло-

вин на суходолі і в акваторії моря. 

2. Технологічне обладнання з переробки природного каменю. 

3. Ковальсько-пресове устатковання. 

4. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобі-

льні). 

5. Технологічні транспортні засоби. 
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Додаток М 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки(в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 7.02.2018 р. № 48) 

 

 

Відомості про роботодавця 

_________________________________________________________ 

(для юридичної особи: найменування 
_____________________________________________________________  

юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника  
_____________________________________________________________ 

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,  
_____________________________________________________________ 

прізвище, ім’я та по батькові керівника;  
_____________________________________________________________ 

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,  
_____________________________________________________________  

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,  
_____________________________________________________________ 

номер облікової картки платника податків (не зазначається  
_____________________________________________________________ 

фізичними особами, які через свої релігійні переконання  
_____________________________________________________________  
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки  
_____________________________________________________________ 

платника податків та повідомили про це відповідний орган  
____________________________________________________________  

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);  
_____________________________________________________________ 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;  
_____________________________________________________________  

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки  
____________________________________________________________ 

та/або експлуатації (застосування) машин,  
_____________________________________________________________  

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 
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Інформація про наявність договору страхування цивільної відпові-

дальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків мож-

ливої шкоди 

________________________________________________________ 

(найменування страхової компанії, 

________________________________________________________  

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Я, ______________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 

бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 

виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (засто-

сування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

____________________________________________________________  

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механіз-

мів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,  

дата виготовлення, країна походження, які виконуються  

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання  

відповідного дозволу,  

_____________________________________________________________ 

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений  

_____________________________________________________________  

ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих  

_____________________________________________________________  

об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)  

Інші відомості ______________________________________________  

(прізвище, ім’я та по батькові осіб,  

_____________________________________________________________ 
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань  

_____________________________________________________________  

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, 
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Продовження додатка М 

 

_____________________________________________________________  

 інструкцій, інформації про проведення  

_____________________________________________________________ 

навчання та інструктажу з питань охорони праці,  

_____________________________________________________________ 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,  

_____________________________________________________________  

нормативно-правової та матеріально-технічної бази,  

_____________________________________________________________ 

навчально-методичного забезпечення)  

________________  _______________________________ 

(підпис)                          (ініціали та прізвище) 

М.П. 

____ __________ 20__ р.  

 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю-

вання у територіальному органі Держпраці ___ ____ 20__ р. № ______.  
 

 

 Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в разі її 

наявності.  
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Додаток Н 

Орієнтовний перелік документів, що надаються Замовником для 

проведення експертизи на експлуатацію машин, механізмів, устатко-

вання та виконання робіт підвищеної небезпеки 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 07.02.2018 р. № 48) 

 

- заява Замовника в довільній формі; 

- копія витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-

зичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

– витяг із Статуту Замовника (перша і остання сторінки, розділи, 

що розкривають види діяльності та управління підприємством); 

– копії чинних дозвільних документів, приписів, результати ауди-

тів, перевірок наглядових органів тощо (за наявності); 

– відомості про виробничі приміщення Замовника, де здійснюється 

експлуатація заявленого устатковання підвищеної небезпеки (власні, оре-

ндовані, їх технологічне планування) (за необхідністю); 

– відомості про структуру Замовника (перелік служб, посад та про-

фесій працівників, що організують та здійснюють експлуатацію заявле-
ного устатковання  підвищеної небезпеки, із зазначенням кількості пра-

цівників); 

– інформація про документи, які підтверджують наявність трудових 

відносин Замовника з працівниками, що здійснюють експлуатацію заяв-

леного устатковання підвищеної небезпеки (за необхідністю); 

– перелік наявних у Замовника нормативних документів, що регла-

ментують вимоги до експлуатації заявленого устатковання, затверджений 

керівником Замовника; 

– копії наказів про затвердження керівником Замовника норматив-

них актів з охорони праці (Положення про систему управління охороною 

праці, Положення про навчання з питань охорони праці, Положення про 

службу охорони праці тощо); 

– копія наказу про створення служби охорони праці (за наявності); 

– копія наказу про призначення відповідальних осіб, які безпосере-

дньо пов`язані з організацією експлуатації заявленого устатковання (за 

необхідністю); 
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Продовження додатка Н 
 

– документи, що підтверджують наявність нарядної системи допус-

ку працівників до експлуатації заявленого устатковання (за необхідніс-

тю); 

– перелік інструкцій з охорони праці при експлуатації заявленого 

устатковання підвищеної небезпеки або за певною професією на робочих 

місцях (з посилкою на відповідні накази по їх затвердженню); 

– перелік керівних інструкцій з безпечної експлуатації заявленого 

устатковання (з посилкою на відповідні накази по їх затвердженню); 

– перелік посадових та робочих інструкцій працівників, що забез-

печують організацію і здійснення експлуатації заявленого устатковання, 

та відповідальних осіб (з посилкою на відповідні накази по їх затвер-

дженню); 

– перелік журналів (реєстрації інструкцій та інструктажів з охорони 

праці, обліку та зберігання ЗІЗ тощо) (за наявності); 

– копії наказів про призначення комісій з перевірки знань праців-

ників Замовника з питань охорони праці (за наявності); 

– перелік документів (протоколи перевірки знань з питань охорони 

праці та професійного навчання, кваліфікаційні посвідчення тощо), що 

підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань 

охорони праці, а також за професіями, які пов`язані з експлуатацією заяв-

леного устатковання підвищеної небезпеки; 

– копії документів, що характеризують технічний стан устаткован-

ня підвищеної небезпеки (висновки експертного обстеження, протоколи 

випробувань, вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції тощо); 

– перелік заявленого устатковання із зазначенням його повної на-

зви, типу, марки, моделі, заводського номера, країни виробника, року ви-

готовлення; 

 – копії експлуатаційних документів ( технічний опис, інстру-

кції з експлуатації, технічні умови, складальні креслення тощо) устатко-
вання підвищеної небезпеки (за  необхідністю); 

– копії документів про відповідність устатковання вимогам законо-

давства (за наявності);
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 Продовження додатка Н 

 

– копії актів введення в експлуатацію устатковання підвищеної не-

безпеки, проведення планово-попереджувальних ремонтів, модернізації 

тощо (за наявності); 

– перелік засобів індивідуального та колективного захисту (спец-

одяг, спецвзуття тощо); 

– матеріали медогляду працівників (довідки, заключний акт), що 

експлуатують устатковання підвищеної небезпеки; 

– інформація про атестацію робочих місць (за потреби). 
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