
 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до Порядку проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки” 
 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

ПОРЯДОК 
проведення огляду, випробування та експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки 

ПОРЯДОК 
проведення огляду, випробування та експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки 
     1. Дія  цього   Порядку   поширюється   на   всіх   суб'єктів 
господарювання, які проводять огляд, випробування та/або 
експертне обстеження   (технічне    діагностування)    машин,    
механізмів, устатковання  підвищеної небезпеки (далі - 
устатковання),  перелік яких  визначено  Кабінетом  Міністрів   
України,   а   також   на підприємства, установи, організації 
незалежно від форми власності, виду  діяльності   і   
господарювання   та   фізичних   осіб,   що використовують  
найману  працю,  які  мають  намір  розпочати  або 
здійснюють експлуатацію такого устатковання (далі - 
підприємства).  
 
     2. Терміни,  що  вживаються  у  цьому  Порядку,  мають   
таке значення:  
 
 
     експертна організація  -  суб'єкт  господарювання,  який  
має дозвіл  Держпраці на проведення експертного обстеження 
(технічного діагностування) устатковання; 
 

     1. Дія  цього   Порядку   поширюється   на   всіх   суб'єктів 
господарювання, які проводять технічний  огляд, 
випробування, експертне обстеження   (технічне    
діагностування)    машин,    механізмів, устатковання  
підвищеної небезпеки (далі - устатковання),  перелік яких  
визначено  Кабінетом  Міністрів   України,   а   також   на 
підприємства, установи, організації незалежно від форми 
власності, виду  діяльності   і   господарювання   та   фізичних   
осіб,   що використовують  найману  працю,  які  мають  намір  
розпочати  або здійснюють експлуатацію такого устатковання 
(далі - підприємства).  
 
     2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке 
значення:  
 
 
     експертна організація - суб'єкт господарювання, який має 
дозвіл Держпраці на проведення експертного обстеження 
(технічного діагностування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки та підтверджену 
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     спеціалізована організація - суб'єкт господарювання, який 
має дозвіл Держпраці на проведення огляду та  випробування 
устатковання;  
 
     технічний огляд - комплекс робіт з контролю технічного 
стану, що здійснюється переважно з використанням 
органолептичних  методів і  засобів  вимірювальної  техніки,  
номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними     
документами,     та     випробування устатковання   (повний   
технічний  огляд)  або  тільки  з  огляду (частковий технічний 
огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі,  
визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, 
організаційно-методичними та експлуатаційними 
документами;  
 
     уповноважена організація  -  визначений Держпраці 
суб'єкт  господарювання,   діяльність   якого   не   пов'язана   
з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, 
володінням, користуванням,      монтажем,      
налагоджуванням,      технічним обслуговуванням,   
ремонтом,   модернізацією,   реконструкцією  чи заміною 
устатковання,  який має  дозвіл  Держнаглядохоронпраці  на 
проведення   огляду,   випробування   та   експертного  
обстеження (технічного  діагностування)  устатковання,   а   
також   здійснює науково-технічну  підтримку  державного  
нагляду  за господарською діяльністю у сфері виробництва і 
праці,  зокрема  щодо  проведення під час інспектування 
необхідних контрольних випробувань та огляду 

компетенцію для здійснення інспекційної діяльності як 
третьої сторони відповідно до законодавства; 
 
     спеціалізована організація - суб'єкт господарювання, який 
має дозвіл Держпраці на проведення огляду та випробування 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки  
  
    технічний огляд - комплекс робіт з контролю технічного 
стану, що здійснюється з використанням органолептичних  
методів і  засобів  вимірювальної  техніки,  номенклатуру 
яких встановлено організаційно-методичними     
документами, та     випробування устатковання   (повний   
технічний  огляд)  або  тільки  з  огляду (частковий технічний 
огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі,  
визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, 
організаційно-методичними та експлуатаційними 
документами;  
 
     Виключити. 
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устатковання і  матеріалів,  досліджень  шкідливих  і  
небезпечних факторів виробничого середовища тощо.  
 
     4. У разі проведення  технічного  огляду  та/або  
експертного обстеження роботодавець зобов'язаний:  
     призначити відповідальних осіб  з наданням права  підпису 
актів, висновків та інших матеріалів;  
     підготувати устатковання  до  проведення  технічного   
огляду та/або     експертного обстеження відповідно до вимог 
організаційно-методичних документів;  
     надати фахівцям спеціалізованої, експертної або 
уповноваженої організації всі технічні та експлуатаційні 
документи, які містять дані про устатковання за весь період 
експлуатації;  
 
     організувати і разом з фахівцями спеціалізованої,  
експертної або уповноваженої  організації  забезпечити  
безпечне  проведення робіт з технічного огляду та/або 
експертного обстеження. 
 
     5. Технічний огляд та/або експертне  обстеження  
устатковання проводять атестовані в установленому порядку 
фахівці спеціалізованої,  експертної та уповноваженої 
організації, які  безпосередньо не беруть участі у 
проектуванні,  виготовленні, постачанні,   придбанні,   
володінні,    користуванні,    монтажі, налагоджуванні,  
технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, 
реконструкції чи заміні цього або аналогічного устатковання.  
 
 
 

 
 
 
     4. У разі проведення  технічного  огляду  та/або  
експертного обстеження роботодавець зобов'язаний:  
     призначити відповідальних осіб з наданням  права  підпису 
актів, висновків та інших матеріалів;  
     підготувати устатковання  до  проведення  технічного 
огляду та/або експертного обстеження відповідно до вимог 
організаційно-методичних документів;  
     надати фахівцям спеціалізованої або експертної 
організації всі технічні та експлуатаційні документи,  які 
містять дані про устатковання за весь період експлуатації;  
 
 
     організувати і разом з фахівцями спеціалізованої або 
експертної організації забезпечити безпечне проведення 
робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження. 
 
 
     5. Технічний огляд та/або експертне обстеження 
устатковання проводять атестовані відповідно до 
законодавства фахівці спеціалізованої та експертної 
організації, які безпосередньо не беруть участі у 
проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, 
користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному 
обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні 
цього або аналогічного устатковання.  
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Технічний огляд 
 
     10. Технічний  огляд  устатковання  проводить  
спеціалізована організація (крім  первинного  та  
позачергового,  який  проводить уповноважена  організація  у  
разі  закінчення  граничного  строку експлуатації,  
виникнення  аварії  або  пошкодження,  спричиненого 
надзвичайною ситуацією природного чи техногенного 
характеру).  
 
     11. Работодавець  не пізніше ніж за 5 днів до дати 
проведення технічного  огляду   повідомляє   про   це   у   
письмовій   формі спеціалізовану   організацію,  а  про  
проведення  первинного  або позачергового  технічного  
огляду  у  разі  закінчення  граничного строку    експлуатації,   
виникнення   аварії   або   пошкодження, спричиненого 
надзвичайною  ситуацією  природного  чи  техногенного 
характеру, - уповноважену організацію. 
 
     17. Після закінчення технічного огляду  фахівець,  який  
його провів,  робить  відповідний  запис  у  паспорті  
устатковання про результати технічного огляду,  дозволені 
параметри експлуатації  і строк  наступного  технічного 
огляду,  скріплюючи запис підписом і печаткою.  
 
     У разі проведення позачергового технічного огляду у  
паспорті устатковання зазначається причина його проведення.  
 
     У разі   проведення  позачергового технічного огляду після 
закінчення граничного строку експлуатації устатковання 

 
Технічний огляд 

 
     10. Технічний  огляд  устатковання проводить  
спеціалізована організація (крім  первинного  та  
позачергового,  який  проводить експертна організація  у  разі  
закінчення  граничного  строку експлуатації,  виникнення  
аварії  або  пошкодження,  спричиненого надзвичайною 
ситуацією природного чи техногенного характеру).  
 
 
     11. Роботодавець  не пізніше ніж за 5 днів до дати 
проведення технічного  огляду   повідомляє   про   це   у   
письмовій   формі спеціалізовану   організацію,  а  про  
проведення  первинного  або позачергового  технічного  
огляду  у  разі  закінчення  граничного строку    експлуатації,   
виникнення   аварії   або   пошкодження, спричиненого 
надзвичайною  ситуацією  природного  чи  техногенного 
характеру, - експертну організацію. 
 
     17. Після закінчення технічного огляду  фахівець,  який  
його провів,  робить відповідний  запис  у  паспорті  
устатковання про результати технічного огляду,  дозволені 
параметри експлуатації  і строк  наступного  технічного 
огляду,  скріплюючи запис підписом і печаткою.  
 
     У разі проведення позачергового технічного огляду у  
паспорті устатковання зазначається причина його проведення.  
 
     У разі   проведення  позачергового  технічного огляду після 
закінчення граничного строку експлуатації устатковання 
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уповноважена  організація розробляє регламент технічних 
оглядів на продовжуваний  строк  безпечної  експлуатації,  
який  зберігається разом з паспортом устатковання.  
 
     19. У  разі  виявлення  під  час проведення технічного 
огляду дефектів,  пошкоджень і несправностей,  виникнення 
яких спричинено визначеними  в експлуатаційних документах 
параметрами експлуатації або є властивим для устатковання 
цієї конструкції, спеціалізована або уповноважена 
організація,  що  проводить технічний  огляд, повідомляє про 
це роботодавця і Держпраці.  
 
 
 

Облік даних про технічний стан устатковання 
 
     41. Спеціалізовані  та  експертні  організації  до  5   числа  
місяця,   що   настає  за  звітним,  надсилають  до  
уповноваженої організації за своїм місцезнаходженням 
повідомлення про результати технічного   огляду  та  
експертного  обстеження  устатковання  за встановленою 
формою. 
 
     42. Уповноважена організація на підставі повідомлень про 
результати технічного огляду та експертного обстеження 
веде облік даних про технічний стан устатковання в 
установленому порядку. 
 
     43. Держпраці узагальнює інформацію щодо технічного 
стану устатковання,  виявлення устатковання з  типовими 
пошкодженнями, дефектами  і  несправностями,  виникнення  

експертна  організація розробляє регламент технічних 
оглядів на продовжуваний строк безпечної  експлуатації,  
який  зберігається разом з паспортом устатковання.  
 
     19. У  разі  виявлення  під  час проведення технічного 
огляду дефектів,  пошкоджень і несправностей,  виникнення 
яких спричинено визначеними  в експлуатаційних документах 
параметрами експлуатації або є властивим для устатковання 
цієї конструкції,  спеціалізована або експертна організація,  
що  проводить  технічний  огляд, повідомляє про це 
роботодавця і територіальний орган Держпраці за 
місцезнаходженням машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки. 
 
    Виключити 
 
    Виключити 
 
 
 
 
 
 
    Виключити 
 
 
 
 
    Виключити 
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яких спричинено визначеними в  експлуатаційних документах  
параметрами експлуатації або є властивим для 
устатковання цієї конструкції,  а також щодо впливу 
технічного стану устатковання на  рівень  ризику 
виникнення  нещасних випадків на виробництві чи аварій на 
об'єктах підвищеної небезпеки і  оприлюднює  її  разом  з  
відомостями  про уповноважені    організації    на    власному   
веб-сайті   та   в загальнодержавних друкованих засобах 
масової інформації відповідно до законодавства.  

 
 
 
Заступник Голови 
Державної служби України з питань праці                                                                                                                 І. Шумелюк 
 
____ ______________2018 р. 
 


