
Опис операцій з експлуатації ІС «Реєстр дозволів» 
 

Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання 

дозволів визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 26.10.2011р. № 1107 (далі – Порядок). 

Згідно з пунктом 20 Порядку, Держпраці та її територіальні органи ведуть 

реєстр дозволів в установленому порядку (далі – Реєстр), узагальнюють 

інформацію про видані та анульовані дозволи і оприлюднюють її у засобах 

масової інформації та на власному веб-сайті. 

Інформаційна система «Реєстр дозволів» розміщена на сайті: 

http://dozvil.ndiop.kiev.ua/. 

Детальну інформацію про функціональні можливості інформаційної 

системи «Реєстр дозволів» можна знайти в розділі «Допомога» ознайомившись 

із Керівництвом адміністратора інформаційної системи «Реєстр дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки». 

Для пошуку дозволу в інформаційній системі «Реєстр дозволів» за 

параметрами необхідно використати меню «Пошук». Після цього в основному 

інформаційному полі з’явиться меню пошуку дозволів. 

Інструмент пошуку дозволів містить наступні параметри: 

- номер дозволу; 

- орган, що видав дозвіл; 

- статус платника податків; 

- код платника податку згідно з ЄДРПОУ; 

- повна назва підприємства, організації, закладу; 

- види робіт, на які видані дозволи; 

- експлуатація об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки, на які видані дозволи; 

- застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

на які видані дозволи; 

- статус дозволу; 

- строк дії дозволу; 

- дата видачі дозволу; 

- дата видачі дублікату. 

Слід зазначити, що пошук дозволів здійснюється як за одним так і за 

декількома параметрами. Після заповнення полів пошуку необхідно натиснути 

на кнопку «Шукати!». Після цього в основному інформаційному полі з’явиться 

перелік дозволів, які відповідають параметрам пошуку. 

Натиснувши на кнопку «Дозволи» на панелі меню, користувач виведе на 

основному інформаційному полі перелік усіх дозволів відсортованих за датою 

їх внесення до бази даних. Усі дозволи марковані спеціальними позначками, що 

відображають їх статус: 

 – діючий дозвіл; 



 – переоформлений дозвіл; 

 – дозвіл, у якого закінчився термін дії; 

 – продовжений дозвіл; 

 – анульований дозвіл. 

 

В навігаторі дозволів за типами реалізовано функцію автоматичної 

вибірки за даним параметром. У пункті «Дозволи за поточний місяць» 

відображаються усі дозволи, що видані та внесені до бази даних у поточному 

місяці. 

У пункті «Дозволи за попередній місяць» відображаються усі дозволи, 

що видані та внесені до бази даних у попередньому місяці. 

У пункті «Дозволи за органом, що видав» відображається перелік 

територіальних органів України, що видавали дозволи. Для перегляду дозволів 

необхідно натиснути на потрібний територіальний орган і в основному 

інформаційному полі з’явиться перелік дозволів даного територіального 

органу. 

У пункті «Дозволи за видами робіт» відображається перелік видів робіт, 

за якими видаються дозволи. Для перегляду дозволів необхідно натиснути на 

вид робіт і в основному інформаційному полі з’явиться перелік дозволів даного 

виду. 

У пункті «Дозволи на експлуатацію устаткування» відображається 

перелік устаткування, на експлуатацію яких видаються дозволи. Для перегляду 

дозволів однієї із категорій необхідно натиснути на назву типу устаткування, 

після чого в основному інформаційному полі з’явиться перелік дозволів на 

експлуатацію даного устаткування. 

Пункт «Дозволи на застосування устаткування» візуально та за 

принципом дії аналогічний пункту «Дозволи на експлуатацію устаткування». 

Для перегляду даних по конкретному дозволу потрібно натиснути на 

нього і дочекатися появи в основному інформаційному полі таблички з 

відомостями про даний дозвіл. 

Повна інформація про дозвіл містить наступні дані: 

- номер дозволу; 

- код виду діяльності згідно з КВЕД; 

- орган, що видав дозвіл; 

- вид суб’єкта господарювання; 

- ідентифікаційний код ЄДРПОУ; 

- повна назва підприємства, організації, закладу; 

- адреса організації; 

- види робіт, на які видані дозволи; 

- експлуатація об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки, на які видані дозволи; 



- застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

на які видані дозволи; 

- статус дозволу; 

- строк дії дозволу; 

- дата видачі дозволу; 

- дата видачі дублікату; 

- дата видачі переоформленого дозволу; 

- срок дії дозволу продовженно до; 

- номер переоформленого дозволу; 

- наказ про анулювання дозволу; 

- дата анулювання дозволу; 

- організація, що видала експертний висновок; 

- номер експертного висновку; 

- прізвище, ім’я, по батькові експертів, що підписали експертний 

висновок; 

- коментар. 

Оптимальним способом пошуку в інформаційній системі дозволів є 

пошук зазначених документів за допомогою меню «Пошук». Для цього 

необхідно лише зазначити номер дозволу, наприклад: 

«001.17.53», де: 

«001» – порядковий номер виданого дозволу; 

«17» – рік видачі дозволу; 

«53» – порядковий номер, присвоєний територіальному управлінню. Дана 

інформація розміщена в розділі меню «Класифікатори». 
 


