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

Строк надання послуги

Строк дії дозволу припиняється через 10 робочих днів після прийняття рішення про 
анулювання

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява на анулювання документа дозвільного характеру довільної форми1. 
Оригінал дозволу2. 

Спосіб отримання послуги

Документи подаються особисто роботодавцем, виробником, постачальником 



(уповноваженою ними особою) або поштовим відправленням на поштову адресу ЦНАП м. 
Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

В електронній формі через:

Портал електронних сервісів Мінекономіки

Результат надання адміністративної послуги

Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, відмітка про 
анулювання на бланку дозволу

або

Повідомлення про анулювання

Додаткова iнформацiя

Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки здійснюється у тому 
числі на право проведення вибухових робіт на виготовлення засобів їх механізації

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"•
Закон України "Про охорону праці"•
Закон України "Про адміністративні послуги"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 20.12.2022 № 1414 "Про внесення змін до Порядку видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки"

•

Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 "Про затвердження Порядку дозволів на 
виконання робіт підвищеної безпеки та /або на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів. устаткування підвищеної небезпеки

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг"

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 №77 «Про затвердження переліку 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких 

•

https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1555/3846/details


постанов Кабінету Міністрів України»
Постанова КМУ від 11.02.2015 №96 "Про затвердження Положення про Державну 
службу України з питань праці"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги


