
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ДИРЕКТИВИ 2009/104/ЄС  

(ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ) 

інформація станом на 18.05.2017 

Назва про мінімальні вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я під час 
використання робочого обладнання робітниками під час провадження 
професійної діяльності (друга окрема Директива у значенні частини першої 
статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (кодифікована версія) 

 

Дата прийняття 
 

16 вересня 2009 року 
 

Сфера 
застосування 

Сфера застосування директиви визначається поняттями  
— «робоче обладнання» — будь-яка машина, апарат, інструмент або 
установка, що використовується на роботі, 
— «використання робочого обладнання» — будь-яка діяльність, що залучає 
робоче обладнання, зокрема, запуск та зупинка обладнання, його 
використання, перевезення, ремонт, модифікація, експлуатація та 
обслуговування, включаючи очищення 

 

Основні вимоги — приведення робочого обладнання у відповідність до мінімальних вимог з 
охорони праці, передбачених Додатком I та Додатком II, 

— належне утримання роботодавцем робочого обладнання, 
— перевірка робочого обладнання (первинна, після кожного монтажу, 

періодична і спеціальна), 
— надання працівникам адекватної інформації про робоче обладнання, 

забезпечення письмовими інструкціями з його використання, 
— навчання працівників з використання робочого обладнання, 
— консультування та участь працівників, їх представників у вирішенні питань 

використання робочого обладнання 
 

Україномовна 
версія  
 

текст директиви 
 

Строк 
імплементації 
 

— вересень 2015 року 
// План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 
2014-2017 роки, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р 
План імплементації Директиви 2009/104/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. 
про мінімальні вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я під час використання робочого обладнання 
робітниками під час провадження професійної діяльності (друга окрема Директива у значенні частини 
першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) 

 

План заходів з 
імплементації 
Угоди про 
асоціацію 
 

пункт 392 
// План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 
2014-2017 роки, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р 

 

План 
імплементації 
директиви 

текст Плану імплементації  
// Затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня  2015 р. № 745-р «Про 
схвалення розроблених Державною службою з питань праці політики планів імплементації деяких актів 
законодавства ЄС» 

 

Детальна інформація про директиву доступна у книзі «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-

трудовий вимір. Книга перша: збірник актів законодавства України та acquis communautaire» 

http://old.minjust.gov.ua/45884
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/print1416480877599952
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/print1416480877599952
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/print1416480877599952
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248380419&cat_id=247984327
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/745-2015-%D1%80
http://www.rac.org.ua/uploads/content/59/files/socialdimeuuacompendium.pdf
http://www.rac.org.ua/uploads/content/59/files/socialdimeuuacompendium.pdf

