
Погоджено:
Селищний голова  
_________________ М.  БЕНЗАР
      «____»  ___________ 2019

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Управління Держпраці
у Миколаївській області 
«22» червня 2016 року № 198

   

Інформаційна картка 
адміністративної послуги щодо видачі (переоформлення, видачі

дубліката, анулювання) дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки
та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування

підвищеної небезпеки

1. Суб’єкт надання послуги
Управління Держпраці у Миколаївській області: 

54003,  м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1

Графік роботи:  понеділок – четвер з  8.00 до 17.00,  п’ятниця з  8.00 до
16.00

тел./факс (0512)50-01-30; E-mail: dozvol15@ukr.net

Сайт Управління:  http://mk.dsp.gov.ua/

Надання послуги здійснюється через 
1)  Центр  надання  адміністративних  послуг  Олександрівської  селищної

ради за адресою:

1. Місцезнаходження Центру  Миколаївська обл., смт Олександрівка,

вул. Генерала Позвігуна, буд. 208

2. Режим роботи Центру Понеділок - п’ятниця з 08-00  до  17-00

Середа  з  08-00  до  20-00

Без перерви на обід 

3. Телефон/факс (довідки),
адреса електронної пошти та

веб-сайт Центру 

osr  -  mk  @ukr.net  

oleksandrivskaotg.org.ua 05132(9-61-47)

2. Перелік документів
1. Заява  на  одержання  документа  дозвільного  характеру  за  формою

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року
№1107. У разі подачі заяви від фізичних осіб - підприємців подається копія
паспорта  (для  повнолітньої  фізичної  особи  та  особи  віком  від  16  до  18
років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);;

2. Висновок  експертизи  щодо  додержання  вимог  законодавства  з  питань
охорони праці та промислової безпеки підчас виконання робіт підвищеної
небезпеки та (або) під час експлуатації  машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки

3. Платність
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

mailto:osr-mk@ukr.net
http://kirtu.gov.ua/


4. Строк надання
Строк видачі  дозволу або повідомлення роботодавця  про відмову у  його

видачі  становить    10  робочих  днів  з  дня  отримання  заяви  та  експертного
висновку, доданого до неї.

5. Результат послуги
Видача дозволу або рішення про відмову у його видачі.

6. Способи отримання відповіді (результату)
Дозвіл або рішення про відмову у його видачі видається в Центрі надання

адміністративних  послуг  Миколаївської  міської  ради  який  знаходиться  за
адресою:  м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, або в дозвільних центрах РДА,
МВК за місцем юридичної реєстрації суб’єктів господарювання.

7. Акти законодавства
Закони України: «Про адміністративні послуги», «Про охорону праці»,

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; постанова Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня   2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування)  машин,  механізмів,  устатковання  підвищеної  небезпеки»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі
питання  надання  адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади  через
центри надання адміністративних послуг».                   



Управління Держгпраці
                                у Миколаївській області
                                 
                                    
                              ЗАЯВА 
 
     Відповідно до  Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності" прошу видати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки 

____________________________________________________________________________
(об'єкт, на який видається документ)

____________________________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса) об'єкта,

на який видається документ)
____________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)
____________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/
ім'я, по батькові та прізвище

____________________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця)

____________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

____________________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, 
платника податків та інших обов'язкових платежів)

____________________________________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/

фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)
____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання 
фізичної особи - підприємця)  

         ________________                         ________________ 
            (телефон)                                   (телефакс) 

«____» ____________ 20__ р.    __________________________________ 
                                    (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи -
                                           підприємця, уповноваженої особи)
                                       

Документи, що додаються по заяви: 

1.Висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань 
охорони  праці  та  промислової  безпеки  під  час  виконання  заявлених  робіт
№_________________________________

Заповнюється адміністратором: 
------------------------------------------------------------------
| «____» ____________ 20__ р. |Реєстраційний номер _______________|
|          (дата надходження заяви)    |                                   |
|                            |___________________________________|
|____________________        |        (ініціали та прізвище адміністратора)            
|
|      (підпис)              |           |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------





    



     Додаток 2 
                                                                                                                                     до Порядку 

ПЕРЕЛІК 
                 видів робіт підвищеної небезпеки 

 

     1. Технічний  огляд,  випробування,   експертне   обстеження, технічне діагностування машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,  що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі 
дозволів на виконання   робіт   підвищеної   небезпеки   та   на  експлуатацію (застосування)   
машин,   механізмів,   устаткування    підвищеної небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого 
Порядку. 

     2. Монтаж,    демонтаж,    налагодження,   ремонт,   технічне обслуговування,  реконструкція  
машин,  механізмів,   устатковання підвищеної  небезпеки,  що зазначені у додатку 3 до Порядку 
видачі дозволів  на  виконання   робіт   підвищеної   небезпеки   та   на експлуатацію   
(застосування)   машин,   механізмів,  устатковання підвищеної небезпеки. 

     3. Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних  речовин  1,  2  і 3
класу небезпеки,  а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря. 

     4. Вибухові  роботи  та  роботи,  пов'язані  з  використанням енергії вибуху. 

     5. Утилізація  зброї,  звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки. 

     6. Газонебезпечні роботи та роботи у  вибухопожежонебезпечних зонах. 

     7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату. 

     8. Спорудження  магістральних  газопроводів,  нафтопроводів і продуктопроводів      
(нафтопродуктопроводів,      аміакопроводів, етиленопроводів   тощо),   систем   газопостачання   
природним  та зрідженим газом. 

     9. Роботи з вироблення агломерату,  коксу, розплавів чорних і кольорових  металів та сплавів на
основі таких металів,  заготовок для прокатного виробництва,  готового прокату,  металевих  труб  
і феросплавів. 

     10. Буріння,  експлуатація  та  капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і 
розробки родовищ корисних копалин. 

     11. Зберігання  балонів,  контейнерів,   цистерн   та   інших ємностей із стисненим,  зрідженим,  
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт. 

     12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад  1000  В та в зонах дії струму високої 
частоти. 

     13. Підземні та відкриті гірничі роботи. 

     14. Маркшейдерські роботи. 

     15. Роботи   в   колодязях,   шурфах,  траншеях,  котлованах, бункерах,  камерах,  колекторах,  
замкнутому  просторі  (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). 

     16. Земляні  роботи,  що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою. 



     17. Водолазні роботи. 

     18. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
ґрунту,  з перекриття або робочого настилу,  та роботи,  що  виконуються  за  допомогою  
підйомних  і підвісних    колисок,   механічних   підіймачів   та   будівельних підйомників. 

     19. Зведення,  монтаж і демонтаж будинків,  споруд, зміцнення їх     аварійних     частин,    
електропрогрівання    бетону    та електророзморожування ґрунтів. 

     20. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з 
видобутком корисних копалин. 

     21. Лісосічні  роботи,  трелювання,  транспортування та сплав лісу. 

     22. Роботи із збагачування корисних копалин. 

     23. Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. 

     24. Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів. 

     25. Роботи із збереження та переробки зерна. 

     26. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю. 
 


