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Щодо Порядку атестації  
санітарних лабораторій 

Шановний Павло Дмитрович! 
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 741 (п.7) 
встановлено, що гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і 
трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ в 
порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з МОЗ. 

Після набрання чинності цієї постанови, фактично втратив чинність наказ МОЗ від 
21 квітня 1999 року № 91 «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій 
з метою  надання  їм  права  проведення  санітарно-гігієнічних досліджень факторів 
виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами 
праці». 

Відповідно до Протоколу наради  від 7 листопада 2017 року (п.14) за результатами  
зустрічі Прем’єр – міністра України Гройсмана В.Б.  з представниками  всеукраїнських 
профспілок та профоб’єднань, Мінсоцполітики було доручено: «протягом І кварталу 
2018 р. затвердити та подати на реєстрацію до Мін’юсту наказ «Про затвердження 
Порядку визначення лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень 
факторів виробничого середовища і трудового процесу». 

Згідно з листом Мінсоцполітики від 19.06.2018 року № 1058/0/101-18/283 
(додається) Держпраці розроблено проект спільного наказу Мінсоцполітики та МОЗ 
від 29.05.2018 року № 784/1012 «Про затвердження Порядку визначення лабораторій, 
атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого 
середовища і трудового процесу», який листом від 29.05.2018 року  № 10057/0/2-
18/28 надіслано до Мін’юсту для проведення державної реєстрації. 

Але до цього часу вказаний Порядок так і не зареєстрований. 
У зв’язку з цим склалася ситуація, коли у більшості санітарних лабораторій 

підприємств, установ і організацій закінчився термін дії дозволу на проведення зазначених 
санітарно-гігієнічних досліджень, що не дає змоги забезпечити виконання планів 
проведення атестації робочих місць за умовами праці, на підставі якої працівникам, що 
працюють в шкідливих і важких умовах праці, підтверджуються передбачені 
законодавством пільги і компенсації. 

Для забезпечення своєчасного проведення на підприємствах, в установах і в 
організаціях атестації робочих місць за умовами праці та надання працівникам пільг 
і компенсацій за роботу у шкідливих і важких умовах праці, передбачених 
законодавством України, просимо прискорити державну реєстрацію цього Порядку.  
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