
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Управління Держпраці 
у Рівненській області 
?9. <S>4.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання дозволу на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Управління Держпраці у Рівненській області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інф орм ація про суб’єкта надання адм ін істративної послуги

1 М ісцезнаходж ення У правління Д ерж праці у  Рівненській області: 
33028, м. Рівне, вул. Л єрмонтова, 7 
У правління забезпечення надання 
адміністративних послуг Р івненської м іської 
ради:
33028, м. Рівне, м айдан П росвіти, 2

2 Інф орм ація щ одо реж иму 
роботи

У правління Д ерж праці у  Рівненській області: 
П онеділок -  четвер: 8.30 -  17.30 
П ’ятниця: 8 .3 0 -1 6 .1 5  
О бідня перерва: 1 3 .0 0 -1 3 .4 5  
С убота,неділя вихідний 
У правління забезпечення надання 
адм іністративних послуг Рівненської м іської 
ради:
П онеділок, середа, четвер: 9.00 -  18.00 
Вівторок: 9.00 -  20.00 
П ’ятниця, субота: 9.00 -  16.00 
Без обідньої перерви 
Неділя: вихідний

3 Телеф он/ф акс (довідки), адреса 
електронної пош ти та веб-сайт

У правління Д ерж праці у Рівненській області: 
телефон / факс: (0362) 636 070, тел. 636 226 
e-mail: 17rv@ dsp.gov.ua 
веб-сайт: rv .dsp.gov.ua
У правління забезпечення надання 
адм іністративних послуг Рівненської м іської 
ради:
тел/ф акс (0362) 648 922; тел.648 933; 648 921; 
648 929
e-m ail: cnap.rivne@ ukx.net, edo-rivne@ ukr.net 

веб-сайт: httn://vAvw.httn:/7cnaDrv.eov.ua/

Н орм ативні акти, якими реглам ентується надання адм ін істративної послуги

4 Закони У країни Закон У країни «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності»;
Закон У країни «Про охорону праці»;
Закон У країни «Про адм іністративні послуги»

mailto:17rv@dsp.gov.ua
mailto:cnap.rivne@ukx.net
mailto:edo-rivne@ukr.net


5 А кти К абінету М іністрів 
У країни

П останова Кабінету М іністрів У країни від 
26.10.2011 № 1107 «Про затвердж ення П орядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної 
небезпеки та на експлуатацію  (застосування) 
маш ин, м еханізм ів, устатковання підвищ еної 
небезпеки»;
П останова Кабінету М іністрів У країни від 
07.02.2018 №  48 «П ро внесення зм ін до 
постанов Кабінету М іністрів У країни від 25 
серпня 2010 р. №  725 і від  26 жовтня 2011 р. №  
1107»;
Розпорядж ення К абінету М іністрів У країни від 
16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 
адм іністративних послуг органів виконавчої 
влади через центри надання адміністративних 
послуг»

6 А кти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ М іністерства соціальної політики 
України від 27.03.2015 № 340 «Про 
затвердження П олож ення про територіальні 
органи Д ерж авної служби У країни з питань 
праці», зареєстрований в М іністерстві ю стиції 
України 20.04.2015 за  №  438/26883

У м ови отрим ання адм ін істративної послуги

7 П ідстава для отримання 
адм ін істративної послуги

Заява роботодавця або уповноваженої ним 
особи про анулю вання дозволу.

8 В ичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адм ін істративної послуги, 
вимоги до них

Для анулю вання дозволу на виконання робіт 
підвищ еної небезпеки та експлуатацію  
(застосування) маш ин, механізмів, 
устатковання підвищ еної небезпеки подаються: 
заява довільної форми; 
оригінал дозволу.

9 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адм ін істративної послуги

Документи подаю ться роботодавцем, 
виробником або постачальником особисто 
(уповноваженою  ними особою ) до ЦНА П  або 
пош товим відправленням

10 П латність (безоплатність) 
надання адм ін істративної 
послуги

Безоплатно

10.1 Н орм ативно-правовий акт, на 
підставі якого стягується плата

Відсутній

10.2 Розм ір і порядок внесення 
плати (адміністративного 
збору) за  платну 
адм ін істративну послугу

Н е вноситься

11 С трок надання 
адм ін істративної послуги

П ’ять робочих днів з дня отримання документів

12 Результат надання 
адм ін істративної послуги

А нулю вання дозволу:
на виконання робіт підвищ еної небезпеки або 
на експлуатацію  (застосування) маш ин, 
механізмів, устатковання підвищ еної 
небезпеки, відмітка про анулю вання на бланку



дозволу; повідомлення про анулювання.
13 С пособи отрим ання відповіді 

(результату)
Отримується роботодавцем, виробником або 

постачальником особисто (уповноваженою  
ними особою) в Ц Н А П  або надсилаю ться 
пош товим відправленням.

П рим ітка Строк д ії дозволу припиняється через десять 
робочих днів після прийняття ріш ення про його 
анулювання.

Начальник відділу експертної роботи, 
ринкового нагляду та надання 
адміністративних послуг І.С. Козлюк


