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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

П О С Т А Н О В А 
 

від                                  2018 р. № 
 

Київ  
 
 

Про внесення змін до Порядку проведення огляду, випробування та 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин,  

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки  
 

 
 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:  
1. Внести до Порядку проведення огляду, випробування та експертного 

обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2004 р. № 687 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1434; 
2016 р., № 16, ст. 644), зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності через дванадцять місяців з дня 
опублікування. 

 
 

 
 

Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН 
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[Введите текст] 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від                2018 р. №        
 
 
 

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку проведення огляду, випробування та 

експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки  

 
 

1. У пункті 1 слова „огляд, випробування та/або” замінити словами 
„технічний огляд, випробування,”. 

2. У пункті 2: 
абзац шостий викласти в такій редакції: 
„експертна організація – суб'єкт господарювання, який має дозвіл 

Держпраці на проведення експертного обстеження (технічного діагностування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та підтверджену 
компетенцію для здійснення інспекційної діяльності у сфері охорони праці як 
третьої сторони відповідно до законодавства;”; 

у абзаці одинадцятому слово „устатковання” замінити словами „машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”; 

у абзаці дванадцятому слово „переважно” виключити; 
абзац чотирнадцятий виключити. 
3. У абзацах четвертому та п’ятому пункту 4 слова „ , експертної або 

уповноваженої” замінити словами „або експертної”. 
4. У пункті 5 слова „в установленому порядку” замінити словами 

„відповідно до законодавства”, а слова „ , експертної та уповноваженої” 
замінити словами „та експертної”. 

5. У пунктах 10, 11, 19 та абзаці третьому пункту 17 слово 
„уповноважена” в усіх відмінках замінити словом „експертна” у відповідному 
відмінку. 

6. У пункті 11 слово „работодавець” замінити словом „роботодавець”. 
7. У пункті 19 слово „Держпраці” замінити словами „територіальний 

орган Держпраці за місцезнаходженням машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки”. 

8. Розділ „Облік даних про технічний стан устатковання” виключити. 
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