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Додаток до листа СПО об’єднань профспілок 

від «03» січня 2017 № 01-13/6-СПО 

 
До проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не 

застосовується на території України, деяких актів  

з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства» 

(поданий Мінекономрозвитку, розглянутий та прийнятий на засіданні Уряду  

18.12.2017, п.5.5 Порядку денного) 

 Перелік 

нормативно-правових актів з 

охорони праці міністерств, 

інших центральних органів 

виконавчої влади України, 

що скасовуються 

Перелік нормативно-правових актів, неправомірно скасованих 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017  

із зазначенням назви акту, реєстрації в Мін’юсті та коду 

класифікації у Показчику НПАОП, 

підготовлений ФПУ 

 ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів з охорони праці міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади України, що скасовуються  

1. Накази Держнаглядохоронпраці: 

 від 29 грудня 1993 р. № 138 «Про типове положення про професійні воєнізовані аварійно-

рятувальні формування», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 5 квітня 1994 р. за № 67/276 

 від 18 січня 1996 р. №7 Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та 

кріплення підземних виробок (НПАОП 10.0-5.36-96) 

Цей акт було вже тричі переглянуто та прийнято у новій редакції 

у 2010 році ( з останніми змінами від 24.09.2014) 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 18 січня 1996 р. №7 втратив 

чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної 

політики №215 від 22.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17 жовтня 2000 р. за  № 715/4936, який в свою чергу 

втратив чинність на підставі Наказу Міністерства  праці та 

соціальної політики № 286 від 16.11.2004. На його заміну було 

прийнято «Правила безпеки у вугільних шахтах», затверджені 

наказом Держнаглядохоронпраці від 16.11.2004 № 257, зареєстровані 

в Міністерстві  юстиції України 23 березня 2005 р. за №327/10607, 

який в свою чергу  втратив чинність на підставі Наказу 

Держгірпромнагляду № 62 від 22.03.2010, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р. за № 398/17693 та 

яким прийнято нову редакцію (НПАОП 10.0-1.01-10) 

 від 8 травня 1996 р. № 78; Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, 

виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової 

торгівлі, затверджені наказом (НПАОП 51.0-1.03-96) 

 від 17 травня 1996 р. № 85;  

 

Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і 

проводового мовлення, затверджені наказом (НПАОП 64.2-1.07-96) 

 від 17 травня 1996 р. № 84;  Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях 

НПАОП 64.2-1.08-96 

 від 10 липня 1996 р. № 117;  

 

Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі (НПАОП 
52.47-1.02-96) 

 від 18 липня 1996 р. № 122; Правила охорони праці для видавництв і редакцій  
(НПАОП 22.1-1.01-96) 

 від 19 лютого 1997 р. № 31;  Правила безпеки у ливарному виробництві (НПАОП 27.5-1.15-97) 
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 від 14 березня 1997 р. № 56;  

 

Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом 

«продавлювання» (НПАОП 45.21-1.09-97) 

 від 22 квітня 1997 р. № 101;  

 

Правила безпеки для кондитерського виробництва 
(НПАОП 15.8-1.14-97) 

 від 4 червня 1997 р. № 160; Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що 

розташовані в сільській місцевості 

(НПАОП 92.5-1.03-97) 

 від 14 серпня 1997 р. № 218;  

 

Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів 

(НПАОП 15.4-1.09-97) 

 від 15 грудня 1997 р. № 306;  

 

Правила безпеки при виробництві крохмалепатокової продукції 

(НПАОП 15.62-1.04-97) 

 від 11 травня 1998 р. № 82;  

 

Правила безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення 

(НПАОП 64.2-1.03-98) 

 від 11 травня 1998 р. № 83;  

 

Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і 

проводового мовлення (НПАОП 64.2-1.06-98)  

 від 8 липня 1998 р. № 139;  

 

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 

працівникам зв’язку (НПАОП 64.2-3.04-98) зареєстровано у 

Мінюсті від 30.07.1998 № 490/2930 (в редакції 2010 року) 

Вже двічі було внесено зміни: 1) наказом Мінпраці від 03.07.2002 № 

305, зареєстрованого у Мінюсті від 30.07.2002 № 616/6904, та 2) 

наказом Держгірпромнагляду від 28.12.2009 

№ 215, зареєстрованого у Мінюсті від28.01.2010 № 101/17396 

 від 5 червня 2003 р. № 100;  

 

Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів 

поштового зв’язку (НПАОП 64.11-1.01-03) 

 від 4 серпня 2003 р. № 140;  

 

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту 

вантажних вагонів та рефрежераторного рухомого складу (НПАОП 

63.21-1.24-03) 

 від 4 серпня 2003 р. № 141;  

 

Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до 

наливу цистерни для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для 

нафтобітуму (НПАОП 63.21-1.53-03) 

 від 28 серпня 2003 р. № 159.  

 

Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів 

(НПАОП 26.30-1.04-03) 

2. Правила, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 27 травня 1998 р. № 96: 

 "Правила охорони праці для 

плодоовочевих переробних 

підприємств"; 

НПАОП 15.3-1.19-98 

 

 "Правила охорони праці для 

заготівельних складів і 

приймальних пунктів 

вторинної сировини". 

НПАОП 55.0-1.14-98 

 

3. Накази Мінпраці: 

 від 11 серпня 2000 р. № 201;  

 

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту 

дорожньої техніки (НПАОП 63.21-1.02-00) 

 від 6 жовтня 2000 р. № 269;  

 

Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських 

вулиць та доріг (НПАОП 45.23-1.06-00) 

 від 6 жовтня 2000 р. № 270;  

 

Правила охорони праці в міському зеленому господарстві (НПАОП 

02.0-1.07-00 

 від 28 грудня 2000 р. № 376;  Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних 
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 доріг (НПАОП 63.21-1.07-00) 

 від 21 серпня 2000 р. № 213;  

 

Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки 

в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і 

вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації , 

зареєстровано в Мінюсті 15.11.2000 за № 823/5044 

(НПАОП 80.0-1.09-00) 

 від 29 березня 2001 р. № 146.  

 

Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-

будівельних матеріалів та виробів  

(НПАОП 26.0-1.09-01) 

4. Інструкції, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 26  жовтня 2004 р. № 236: 

 "Інструкція з ведення 

вогневих робіт в підземних 

виробках і надшахтних 

будівлях"; 

НПАОП 10.0-5.03-04 

 

 "Інструкція з реверсування 

вентиляційного струменя та 

перевірки дії реверсивних 

пристроїв вентиляційних 

установок"; 

НПАОП 10.0-5.05-04 

 

 "Інструкція з 

протипожежного захисту 

вугільних шахт" 

НПАОП 10.0-5.18-04 

5. Накази Держгірпромнагляду: 

 від 11 грудня 2007 р. № 298;  

 

«Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших  засобів індивідуального захисту 

працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості 

будівельних матеріалів», зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 26 грудня 2007 р. за N 1410/14677 (НПАОП 26.0-3.01-07) 

 від 24 березня 2008 р. № 55;  

 

Правила охорони праці під час перевезення працівників, розміщення 

житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних 

формуваннях залізничного транспорту (НПАОП 63.21-1.27-08)  

 від 20 червня 2008 р. № 148 Правила охорони праці для працівників кар’єроуправлінь (НПАОП 

63.21-1.09-08) 

  

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів з пожежної безпеки міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади України, що скасовуються 

1.  Наказ Мінкультури від 10 

липня 1992 р. № 164 

Положення про організацію роботи з протипожежного захисту в 

системі Міністерства культури України (НАПБ 02.005-92) 

2.  Правила Управління 

науково-технічного прогресу 

і екології Міненерго від 1 

червня 1993 р. "Правила 

вибухопожежобезпеки 

паливоподач електростанцій. 

ГКД 34.03.301-93 

НАПБ В.01.005-93/111, НПАОП 40.3-1.16-93 

 

3.  Інструкція ГУПО МВС від 

17 січня 1994 р. "Інструкція 

по експлуатації і ремонту 

пожежних рукавів" 

НАПБ 05.017-94 

4.  Положення УДПО МВС: 
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 від 8 червня 1995 р. 

"Тимчасові положення щодо 

заходів пожежної безпеки 

для місць зберігання цукру" 

НАПБ В.02.004-95/180  

 

 від 18 грудня 1996 р. 

"Положення про проведення 

огляду-конкурсу на краще 

утримання та експлуатацію 

протипожежного 

водопостачання в гарнізонах 

пожежної охорони МВС 

України" 

НАПБ 02.012-96  

5.  Наказ Держкомкордону від 

5 квітня 1995 р. № 133 

Керівництво з протипожежної охорони військових частин 

Прикордонних військ України (НАПБ 07.005-95) 

6.  Правила Мінтрансу від 20 

грудня 1995 р. "Правила 

пожежної безпеки для 

підприємств і організацій 

дорожнього господарства" 

НАПБ В.01.048-95/510 

7.  Інструкція МВС від 22 

лютого 1996 р. та 

Акціонерної судноплавної 

компанії "Укррічфлот" від 7 

лютого 1996 р. "Інструкція 

про порядок здійснення 

державного пожежного 

нагляду на об’єктах 

Акціонерної судноплавної 

компанії "Укррічфлот" і 

взаємодії між пожежними 

підрозділами Державної 

пожежної охорони та 

Акціонерної судноплавної 

компанії "Укррічфлот" під 

час гасіння пожеж та 

ліквідації аварій на річкових 

суднах та берегових 

спорудах".  

НАПБ Б.05.005-96  

8.  Правила Держкомгеології 

від 13 вересня 1996 р. 

"Правила пожежної безпеки 

для геологорозвідувальних 

організацій та підприємств".  

НАПБ В.01.014-96/850 

9.  Наказ Мінпресінформу від 

20 травня 1996 р. № 68.  

Правила пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях 

поліграфічної промисловості (НАПБ В.01.052-96/194) 

10.  Накази МВС: 

 від 6 червня 1997 р. № 354;  

 

План взаємодії підрозділів Державної пожежної охорони  МВС 

України під час гасіння пожеж на особливо важливих об’єктах 

народного господарства (НАПБ 07.016-97) 

 від 31 березня 1999 р. № 18;  

 

Положення про раціоналізаторську діяльність в підрозділах 

Державної пожежної охорони України (НАПБ 02.016-99) 

 від 17 травня 1999 р. № 390.  Положення про функціональну підсистему забезпечення гасіння 
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 великих та складних пожеж єдиної державної системи запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру (НАПБ 02.014-99) 

11.   Накази Державного департаменту з питань виконання покарань: 

 від 27 квітня 2000 р. № 73;  

 

Положення про службу пожежної безпеки Державного департаменту 

України з питань виконання покарань (НАПБ 02.018-2000) 

 від 27 квітня 2000 р. № 74.  

 

Положення про інспекцію пожежної безпеки управління (відділу) 

Державного департаменту України з питань виконання покарань в 

Автономній Республіці Крим, області (НАПБ 02.019-2000) 

12.  Наказ Держкомзв’язку від 

28 грудня 2000 р. № 202 

Положення про систему управління пожежною безпекою в галузі 

зв’язку (НАПБ 02.020-2000) 

13.  Накази Мінпаливенерго: 

 від 1 лютого 2001 р. № 49;  

 

Інструкція із службового розслідування, первинного обліку та 

аналізу пожеж, які сталися на об’єктах Мінпаливенерго України 

(НАПБ 05.029-2001) 

 від 28 січня 2002 р. № 40;  

 

Інструкція з протипожежного  захисту розподільних пристроїв, 

підстанцій та трансформаторів (НАПБ 05.033-2002) 

 від 13 жовтня 2004 р. № 643; 

 

"Наказ Міністерства палива та енергетики України про затвердження 

та введення в дію галузевого нормативного документа з питань 

пожежної безпеки" 

 від 26 березня 2007 р. № 161. 

 

Інструкція з проектування та експлуатації установок пожежної 

сигналізації і систем оповіщення і керування евакуацією людей при 

пожежах (НАПБ 05.037-2007) 

14.  Накази Мінагрополітики: 

 від 7 лютого 2001 р. № 17;  

 

“Про затвердження Переліку категорій і класів зон за вибухо-, 

вибухопожежо-, та пожежонебезпечністю об'єктів рибного 

господарства”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 

вересня 2001 року за № 821/6012.( НАПБ В.06.016-2001/400) 

 від 28 листопада 2008 р. 

"Протипожежні норми 

проектування підприємств 

виноробної промисловості" 

НАПБ Б.03.003-2008  

15.  Наказ Держпожбезпеки 

МВС від 29 листопада 2002 

р. № 127 

Положення про консультативну науково-технічну раду при 

Держпожбезпеки МВС України (НАПБ 02.011-2002) 

16.  Наказ Мінекоресурсів від 24 

червня 2003 р. № 126-ДС. 

Правила пожежної безпеки для оганізацій та об’єктів 

гідрометеорологічної служби Мінекоресурсів України (НАПБ 

01.026-2003) 

17.  Накази МНС: 

 від 20 вересня 2004 р. № 65 Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій (НАПБ 

02.024-2004) 

 від 13 жовтня 2004 р. № 115 Тимчасове положення про професійну пожежну охорону МНС 

України (НАПБ Б.02.019-2004) 

 від 17 серпня 2006 р. № 532 Порядок укладання договорів і здійснення оплати за проведення 

органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) 

протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та 

проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує 
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висновку комплексної державної експертизи (НАПБ Б.07.028-2006) 

 від 16 квітня 2008 р. № 305 Схема основних організаційних структур військ ЦО України та 

державної пожежної охорони, прирівняних до органів та підрозділів 

цивільного захисту МНС (НАПБ 07.023-2008) 

18.  Наказ Міненерго від 13 

березня 2012 р. № 153 

Інструкція з організації протипожежних тренувань на енергетичних 

об’єктах України (НАПБ В.05.028-2012/111) 

19.  Наказ Мінінфраструктури, 

Укрзалізниці від 23 лютого 

2012 р. № 061-Ц.  

 

Відомчі норми технологічного проектування «Визначення категорій 

приміщень та будівель підприємств залізничного транспорту за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою та переліку об’єктів, що 

підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння 

та пожежної сигналізації (НАПБ В.06.011-2012/510) 

 

ПЕРЕЛІК 

актів санітарного законодавства, якими затверджено санітарні, санітарно-гігієнічні, 

санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, гігієнічні правила і норми, державні 

санітарно-епідеміологічні нормативи, що скасовуються 

 

1. Методичні вказівки з санітарно-бактеріологічного контролю виробництва кондитерських виробів з 

кремом, затверджені заступником ГДСЛ 5 жовтня 1992 р  

(ГДСЛ – головний державний санітарний лікар) 

2. Накази МОЗ  

 від 28 квітня 1994 р. № 416  

 від 14 квітня 1995 р. № 64  «Про затвердження Інструкції про порядок накладення і 

стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства» , 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 серпня 1995 р. 

за № 291/827 

 від 14 квітня 1995 р. № 65  «Про затвердження Порядку зупинення або припинення 

інвестиційної діяльності при порушенні санітарного 

законодавства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 

травня 1995 р. за № 132/668 

 від 14 квітня 1995 р. № 67  «Про затвердження Інструкції про порядок застосування 

державною санітарно-епідеміологічною службою України 

адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова 

заборона, заборона, припинення, зупинення)» , зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 15 серпня 1995 р. за № 298/834 

 від 20 липня 1995 р. № 135  «Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій за 

порушення санітарного законодавства» , зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 7 грудня 1995 р. за № 452/988  

 від 18 грудня 1996 р. № 382  «Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій за 

порушення санітарного законодавства» , зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 7 грудня 1995 р. за № 452/988 

 від 25 лютого 1997 р. № 3 «Про затвердження Положення про клінічний заклад охорони 

здоров'я» , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 

липня 1997 р. за №245/2049 

 від 9 липня 1997 р. № 198 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм при 

виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 

750 кВ включно»;  

 від 9 липня 1997 р. № 200 «Про затвердження Державних санітарних правил для 

ковальсько-пресових цехів»; 

 від 9 липня 1997 р. № 202  «Про затвердження Державних санітарних правил і норм 

проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів 
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на морських і річкових суднах»; 

 від 9 липня 1997 р. № 203 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм 

суднобудівних і судноремонтних об'єктів»; 

 від 9 липня 1997 р. № 204 «Про затвердження методичних вказівок «Медико-біологічна 

оцінка нетрадиційної продовольчої сировини і нових харчових 

продуктів»;  

 від 15 липня 1997 р. № 213 «Про затвердження Державних санітарно-гігієнічних нормативів 

«Тимчасові МДР вмісту смоли та нікотину в сигаретах» 

 від 20 серпня 1997 р. № 254а «Про затвердження Державних санітарних правил проектування, 

упорядкування та експлуатації виробництва біологічних засобів 

захисту рослин та стимуляторів росту рослин у виробничих 

біолабораторіях та біофабриках»  

 від 28 серпня 1997 р. № 262 Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що 

виробляють кондитерські вироби з кремом 

 від 9 жовтня 2000 р. № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної 

санітарно-гігієнічної експертизи» , зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 10 січня 2001 р. за № 4/5195; 

 від 6 травня 2003 р. № 197 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм для 

підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших 

водних живих ресурсів» , зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 4 червня 2003 р. за № 435/7756;  

 від 2 липня 2004 р. № 329 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Періодичність 

контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за 

показниками безпеки»; 

 від 20 квітня 2005 р. № 175 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил 

«Транспортування продовольчої продукції залізничним, 

повітряним та водним транспортом» , зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 1 червня 2005 р. за N 603/10883 

 від 11 грудня 2007 р. № 811  «Про затвердження Державних санітарних норм і правил для 

підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007р. 

за № 1411/14678 

 від 29 грудня 2012 р. № 1140  «Про затвердження Державних санітарних норм та правил 

«Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та 

продовольчої сировини» , зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 9 січня 2013 р. за № 88/22620 

4. Постанови ГДСЛ: Постанови Головного державного санітарного лікаря: Інформації 

не знайдено (необхідно додатковий час на дослідження за 

участю сторін соціального діалогу) 

 від 6 червня 1996 р. № 22;   

 від 27 травня 1998 р. № 11;   

 від 11 вересня 1998 р. № 11;   

 від 10 грудня 1998 р. № 7;   

 від 24 грудня 1998 р. № 10;   

 від 30 грудня 1998 р. № 9;   

 від 9 лютого 1999 р. №16;   

 від 9 лютого 1999 р. № 17;   

 від 24 квітня 1999 р. № 24;   

 від 26 квітня 1999 р. № 26;   
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 від 1 грудня 1999 р. № 40;   

 від 1 грудня 1999 р. № 41;   

 від 1 грудня 1999 р. № 43;   

 від 1 грудня 1999 р. № 47;   

 від 20 грудня 2000 р. № 70;   

 вiд 27 грудня 2000 р. № 64;   

 від 7 листопада 2001 р. № 140;   

 від 28 грудня 2001 р. № 71;  

 від 14 січня 2002 р. № 1;   

 від 28 січня 2002 р. № 1;   

 від 7 лютого 2002 р. № 4;   

 від 13 лютого 2002 р. № 5;   

 від 11 квітня 2002 р. № 13;   

 від 31 травня 2002 р. № 21;   

 від 25 липня 2002 р. № 30;   

 від 15 серпня 2002 р. № 32;   

 від 19 серпня 2002 р. № 33;   

 від 20 листопада 2002 р. № 36;   

 від 30 січня 2003 р. № 6;   

 від 25 квітня 2003 р. № 13;  

 від 13 червня 2003 р. № 21;   

 від 17 липня 2003 р. № 27;   

 від 28 липня 2003 р. № 28;   

 від 28 липня 2003 р. № 29;   

 від 30 жовтня 2003 р. № 31;   

 від 9 березня 2004 р. № 8;   

 від 14 квітня 2004 р. № 12;   

 від 14 червня 2004 р. № 20;   

 від 23 липня 2004 р. № 23;   

 від 21 жовтня 2004 р. № 33;   

 від 16 грудня 2004 р. № 36;   

 від 12 грудня 2005 р. № 15;   

 від 12 грудня 2005 р. № 16;   

 від 12 грудня 2005 р. № 17;   

 від 12 грудня 2005 р. № 19;   

 від 4 лютого 2006 р. № 6;   

 від 28 лютого 2006 р. № 9;   

 від 17 березня 2006 р. № 10;   
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 від 19 квітня 2006 р. № 14;   

 від 26 липня 2006 р. № 30;   

 від 17 січня 2007 р. № 1;   

 від 18 січня 2007 р. № 3;   

 від 23 лютого 2007 р. № 7;   

 від 8 червня 2007 р. № 18;   

 від 11 червня 2007 р. № 20;   

 від 22 жовтня 2007 р. № 28;   

 від 15 листопада 2007 р. № 32;   

 від 17 грудня 2007 р. № 38;   

 від 28 грудня 2007 р. № 43;   

 від 23 січня 2008 р. № 3;   

 від 19 травня 2008 р. № 11;   

 від 4 вересня 2008 р. № 12;   

 від 17 листопада 2008 р. № 15;   

 від 9 грудня 2008 р. № 21;   

 від 12 січня 2009 р. № 1;   

 від 02 березня 2009 р. № 5;   

 від 20 липня 2009 р. № 17;   

 від 25 листопада 2009 р. № 31;   

 від 11 грудня 2009 р. № 34;   

 від 24 грудня 2009 р. № 36;   

 від 22 січня 2010 р. № 3;   

 від 6 квітня 2010 р. № 12;   

 від 4 червня 2010 р. № 17;   

 від 4 червня 2010 р. № 18;   

 від 30 червня 2010 р. № 20;   

 від 30 червня 2010 р. № 22;   

 від 24 вересня 2010 р. № 30;   

 від 16 грудня 2010 р. № 42;   

 від 1 березня 2011 р. № 3;   

 від 1 березня 2011 р. № 5;   

 від 21 грудня 2011 р. № 33;   

 від 31 грудня 2011 р. № 36;   

 від 28 березня 2012 р. № 6;   

 від 2 липня 2012 р. № 16;   

 від 2 липня 2012 р. № 17;   

 від 2 липня 2012 р. № 18;   
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 від 27 грудня 2012 р. № 36;   

 від 26 листопада 2013 р. № 26;   

 від 18 грудня 2013 р. № 27;   

 від 30 грудня 2013 р. № 28.   

5. Постанова Першого 

заступника ГДСЛ  

від 5 листопада 1998 р. № 6. 

 

6. Постанова заступника ГДСЛ 

від 28 вересня 1998 р. № 3.  

 

 

ПЕРЕЛІК 

актів з охорони праці, пожежної безпеки органів влади Української РСР, 

що втратили чинність 

1. Правила Головрічфлоту УРСР 

 від 10 липня 1973 р. "Правила 

техніки безпеки при 

обслуговуванні судноплавної 

обстановки на внутрішніх водних 

шляхах" 

НПАОП 63.22-1.10-73 

 

 від 1976 р. "Правила техніки 

безпеки при виконанні виправних 

робіт на внутрішніх водних 

шляхах" 

НПАОП 63.22-1.11-76 

 

 від 12 грудня 1984 р. "Правила 

безпеки праці при виконанні 

днопоглиблювальних робіт і 

обслуговуванні спеціальних 

механізмів днопоглиблювальних 

земснарядів річкового флоту"; 

НПАОП 63.22-1.08-84 

 

 від 1991 р. "Правила безпеки 

праці на суднах річкового флоту"; 

НПАОП 61.2-1.03-91 

 від 2 грудня 1991 р. "Правила 

безпеки праці на 

перевантажувальних роботах у 

річкових портах". 

НПАОП 63.22-1.12-91 

 

2. Правила Мінжитлокомунгоспу 

УРСР від 1978 р. "Правила 

безпеки і виробничої санітарії під 

час прибирання міських територій 

НПАОП 90.00-1.03-78 

 

3. Наказ МВС УРСР, 

Мінсільгоспу УРСР, 

Мінрадгоспу УРСР  

від 26 лютого 1979 р. № 67/60/71 

"Інструкція по пристосуванню і 

використанню для гасіння пожеж 

машин та агрегатів, що 

використовуються в 

сільськогосподарському 

виробництві" 

 

4. Інструкція Мінвуглепрому 

УРСР від 1979 р. "Інструкція з 

НПАОП 10.0-5.30-79 
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безпечних методів і прийомів 

виконання робітниками операцій 

щодо управління покрівлею і 

кріплення в очисних вибоях, що 

оснащені вузькозахватними 

комбайнами та індивідуальним 

кріпленням на пологих і похилих 

пластах Донбасу" 

 

5. Вимоги Головрічфлоту УРСР 
від 1980 р. "Вимоги техніки 

безпеки до суден внутрішнього та 

змішаного плавання та суднового 

обладнання" (РТМ 212.009579) 

НПАОП 35.11-7.06-80 

 

6. Вимоги Мінжитлокомунгоспу 

УРСР від 1984 р. "Обробка 

природного каменю способами 

сколювання" (Вимоги безпеки 

РТМ 204 УРСР 091-84) 

НПАОП 26.7-7.05-84 

 

7. Наказ Мінмісцевопрому УРСР 
від 15 листопада 1985 р. № 271 

"Правила пожежної безпеки для 

підприємств, закладів і 

організацій Міністерства місцевої 

промисловості УРСР" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

актів з охорони праці органів влади Союзу РСР, які визнаються такими, що не 

застосовуються на території України 

1. Правила Комітету з нагляду за 

безпечним веденням робіт у 

промисловості і гірничому нагляду 

при Раді Міністрів СРСР від 7 

грудня 1954 р. "Правила будови, 

утримання та огляду нахилених 

рейко-канатних підйомників 

(фунікулерів)" 

НПАОП 0.00-1.05-54 

 

2. Правила Мінохорониздоров’я СРСР: 

 від 30 грудня 1959 р. "Правила 

обладнання і експлуатації 

інфекційних установ (інфекційних 

відділень, палат), а також охорони 

праці персоналу цих установ" 

НПАОП 85.11-1.13-59 
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 від 1 травня 1964 р. "Правила 

обладнання і експлуатації 

стоматологічних поліклінік, 

відділень, кабінетів і зуботехнічних 

лабораторій 

01.04.1964 Правила обладнання і експлуатації 

стоматологічних поліклінік, відділень, кабінетів і 

зуботехнічних лабораторій (НПАОП 85.13-1.12-64) 

 

 від 30 вересня 1970 р. "Правила 

обладнання, техніки безпеки і 

виробничої санітарії при роботі в 

клініко-діагностичних лабораторіях 

лікувально-профілактичних установ 

системи Міністерства охорони 

здоров’я СРСР"; 

НПАОП 85.11-1.05-70 

 

 від 30 вересня 1970 р. "Правила 

обладнання, експлуатації та техніки 

безпеки фізіотерапевтичних відділень 

(кабінетів)"; 

НПАОП 85.11-1.06-70 

 

 від 9 лютого 1979 р. "Правила з 

охорони праці працівників 

дезінфекційної справи та з утримання 

дезінфекційних станцій, 

дезінфекційних відділів, відділень 

профілактичної дезінфекції 

санітарно-епідеміологічних станцій, 

окремих дезінфекційних установок"; 

НПАОП 85.14-1.08-79 

 

 від 27 серпень 1984 р. "Правила з 

техніки безпеки при експлуатації 

виробів медичної техніки в установах 

охорони здоров’я. Загальні вимоги". 

НПАОП 85.11-1.10-84 

 

3. Правила Міністерства шляхів сполучення СРСР 

 від 12 серпня 1963 р. "Правила 

техніки безпеки і виробничої санітарії 

при експлуатації паровозів ЦТ-2123" 

НПАОП 63.21-1.19-61 

 

 від 3 жовтня 1969 р. "Правила 

техніки безпеки і виробничої санітарії 

для рейкозварювальних 

підприємств"; 

Від 03.09.1969 Правила техніки безпеки і виробничої 

санітарії для рейкозварювальних підприємств (НПАОП 

63.21-1.10-69) 

 від 1970 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії при виконанні 

робіт на ланкоскладальних базах 

ПМС ЦП-2651 

НПАОП 63.21-1.06-70 

 

 від 7 лютого 1977 р. "Правила техніки 

безпеки і виробничої санітарії для 

працівників хімікотехнічних 

лабораторій залізничного транспорту 

ЦТ-3451"; 

НПАОП 63.21-1.21-77 

 

 від 22 червня 1979 р. "Правила 

охорони праці при виконанні робіт 

щодо захисних лісових насаджень на 

залізничному транспорті ЦП-3877". 

НПАОП 63.21-1.47-79 

 

 Правила Держгіртехнагляду СРСР: 

 від 20 березня 1964 р. "Правила 

безпеки під час прохідки стовбурів 
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шахт спеціальними способами"; 

 від 7 грудня 1971 р. "Правила будови і 

безпечної експлуатації стаціонарних 

компресорних установок, 

повітропроводів і газопроводів" 

НПАОП 0.00-1.13-71 

 

 від 24 липня 1975 р. "Правила 

безпеки при виробництві перекису 

водню, йоду, брому, амінок, 

хлористого водню, фреонів та 

фтормономерів" 

НПАОП 24.1-1.16-75 

 

 від 27 грудня 1977 р. "Правила 

безпеки при виробництві органічних 

хімічних реактивів" 

НПАОП 24.1-1.15-77 

 

 від 8 лютого 1979 р. "Правила 

безпеки при виробництві 

елементоорганічних сполук" 

НПАОП 24.66-1.10-79 

 

 від 24 квітня 1979 р. "Правила 

безпеки для виробництв 

мікробіологічної промисловості" 

НПАОП 24.4-1.01-79 

 

 від 16 лютого 1982 р. "Правила 

безпеки для виробництва сухого 

пектину" 

НПАОП 15.3-1.22-82 

 

 від 27 травня 1986 р. "Міжгалузеві 

правила при будівництві 

(реконструкції) і гірничотехнічній 

експлуатації об’єктів народного 

господарства, які розміщені в надрах і 

не пов’язані з добуванням корисних 

копалин". 

НПАОП 0.00-1.40-86 

 

 Правила Держкомгідромету СРСР: 

 від 7 травня 1969 р. "Правила техніки 

безпеки при спорудженні та 

експлуатації підприємств і об’єктів 

зв’язку гідрометслужби"; 

НПАОП 74.2-1.05-69 

 

 від 16 травня 1983 р. "Правила з 

техніки безпеки при проведенні 

спостережень у мережі 

Держкомгідромету СРСР"; 

НПАОП 74.2-1.03-83 

 

 від 17 липня 1986 р. "Правила 

безпеки при експлуатації ракетно-

артилерійських комплексів" 

НПАОП 74.2-1.04-86 

 Норми і правила Міністерства 

енергетики і електрифікації СРСР від 

7 жовтня 1970 р. "Норми і правила з 

охорони праці при роботі на 

підстанціях і повітряних лініях 

електропередач напругою 400, 500 і 

750 кВ змінного струму промислової 

частоти" 

НПАОП 40.1-3.04-70 

 

4. Правила Мінрадіопрому СРСР 
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 від 30 грудня 1970 р. "Правила з 

охорони праці у виробництві 

покриттів металевих і неметалевих 

неорганічних 

НПАОП 24.66-1.09-70 

 

 від 19 травня 1989 р. "Правила з 

охорони праці при обслуговуванні 

побутової радіоелектронної 

апаратури" 

НПАОП 52.7-1.08-89 

 

5. Правила Мінліспрому СРСР від 25 

травня 1972 р. "Правила безпечної 

експлуатації посудин-наповнювачів 

гідравлічних пресів ПР6 і ПР6Л у 

виробництві деревостружкових 

плит". 

НПАОП 20.1-1.01-72 

 

6. Інструкції Держгіртехнагляду СРСР: 

 від 20 червня 1972 р. "Інструкція з 

безпечного використання 

самохідного (нерейкового) 

обладнання у підземних рудниках" 

НПАОП 13.0-5.10-72 

 

 від 29 липня 1980 р. "Інструкція щодо 

безпечного ведення гірничих робіт на 

рудних та нерудних родовищах, 

схильних до гірничих ударів" 

НПАОП 0.00-5.33-80 

 

 від 26 лютого 1986 р. "Інструкція про 

порядок затвердження заходів з 

охорони будівель, споруд і природних 

об’єктів від шкідливого впливу 

гірських розробок" 

 

7. Регламент Міннафтохімпрому СРСР 

від 8 лютого 1972 р. "Регламент 

проведення в зимовий час пуску, 

зупинки та випробування на 

щільність апаратури хімічних, 

нафтопереробних і нафтохімічних 

заводів, а також газових промислів і 

газобензинових заводів" 

НПАОП 0.00-7.01-72 

 

8. Нормативні вимоги 

Міннафтохімпрому СРСР від 11 

лютого 1972 р. "Нормативні вимоги з 

техніки безпеки до центрифуг 

періодичної дії, які встановлюються у 

вибухонебезпечних приміщеннях" 

НПАОП 23.2-3.01-72 

 

9. Правила Мінхарчопрому СРСР 

 від 29 грудня 1972 р. "Правила і 

норми техніки безпеки та виробничої 

санітарії для харчоконцентратної і 

овочесушильної промисловості" 

НПАОП 15.3-1.17-72 

 

 від 24 грудня 1973 р. "Правила 

техніки безпеки та виробничої 

санітарії у виробництві харчових 

кислот" 

НПАОП 15.89-1.23-73 

 

 від 12 червня 1974 р. "Правила НПАОП 15.89-1.12-74 
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техніки безпеки та виробничої 

санітарії для підприємств дріжджової 

промисловості"; 

 

 від 5 грудня 1978 р. "Правила безпеки 

та виробничої санітарії у виробництві 

дистильованих натуральних жирних 

кислот" 

НПАОП 15.4-1.07-78 

 

 від 9 лютого 1985 р. "Правила 

безпеки та виробничої санітарії для 

насіннєвих заводів". 

НПАОП 01.1-1.18-85 

10. Правила Мінхіммашу СРСР 

 від 19 червня 1973 р. "Правила 

безпеки при виробництві, зберіганні 

та роботі з воднем" 

НПАОП 24.1-1.09-73 

 

 від 8 липня 1985 р. "Правила з 

техніки безпеки і виробничої санітарії 

при виробництві ацителену, кисню і 

газополомуневій обробці металу" 

НПАОП 0.00-1.43-85 

 

11. Правила Мінкультури СРСР від 22 

липня 1973 р. "Правила техніки 

безпеки і виробничої санітарії для 

зоопарків" 

НПАОП 92.53-1.07-73 

 

12. Правила Держтелерадіо СРСР від 

06 грудня 1973 р. "Правила техніки 

безпеки і виробничої санітарії на 

підприємствах телебачення і 

радіомовлення 

НПАОП 92.2-1.12-73 

 

13. Правила Мінморфлоту СРСР 

 від 13 березня 1975 р. "Правила 

техніки безпеки на суднах морського 

флоту" 

1976 року «Правила техніки безпеки на суднах морського 

флоту» (НПАОП 61.1-1.01-76) 

 від 29 вересня 1975 р. "Правила 

техніки безпеки при виконанні 

морських днопоглиблювальних робіт 

і експлуатації засобів навігаційного 

обладнання морських шляхів"; 

НПАОП 63.22-1.03-75 

 

 від 1976 р. "Правила техніки безпеки 

на суднах морського флоту"; 

1976 року «Правила техніки безпеки на суднах морського 

флоту» (НПАОП 61.1-1.01-76) 

 від 1 серпня 1977 р. "Правила техніки 

безпеки при виконанні робіт на 

суднах портового і службово-

допоміжного флоту"; 

НПАОП 61.1-1.03-77 

 

 від 1 лютого 1985 р. "Правила з 

електробезпеки при 

електропостачанні суден 

Мінморфлоту СРСР, що 

ремонтуються та будуються". 

НПАОП 63.22-1.07-85 

 

14. Правила Мінзв'язку СРСР від 15 

січня 1976 р. "Правила безпечного 

виконання робіт при будуванні 

кабельних магістралей у гірських 

НПАОП 45.21-1.05-76 
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умовах" 

15. Інструкція Мінвуглепрому СРСР 

 від 11 листопада 1976 р. "Інструкція з 

техніки безпеки і безпеки 

переміщення на промплощадках шахт 

(розрізів підприємств, пов’язаних з 

навантаженням та розвантаженням 

залізничних вагонів)" 

НПАОП 10.0-5.24-76 

 

 від 1988 р. "Інструкція з безпечного 

ведення гірничих робіт на шахтах, де 

розробляють пласти, схильні до 

гірничих ударів". 

НПАОП 10.0-5.26-88 

 

16. Правила Міненерго СРСР 

 від 22 жовтня 1979 р. "Правила 

вибухопожежобезпеки мазутних 

тепляків"  

НПАОП 40.3-1.06-79 

 від 16 червня 1981 р. "Правила 

техніки безпеки при виконанні 

теплоізоляційних, обмурувальних та 

антикорозійних робіт"; 

НПАОП 40.3-1.09-81 

 

 від 8 лютого 1984 р. "Правила 

вибухонебезпеки при використанні 

мазуту та природного газу в 

котельних установках". 

НПАОП 0.00-1.12-84 

17. Правила Держкіно СРСР 

 від 12 липня 1976 р. "Правила 

пожежної безпеки, техніки безпеки та 

виробничої санітарії для організацій 

кінопрокату"; 

НПАОП 92.13-1.07-76 

 

 від 28 березня 1980 р. "Правила 

техніки безпеки і промислової 

санітарії для кіностудій Держкіно 

СРСР 

 

НПАОП 92.11-1.03-80 

18. Правила Мінсудпрому СРСР та ЦК галузевої профспілки 

 від 1976 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії при роботі з 

пінополіуретаном" 

НПАОП 25.2-1.15-76 

 

 від 1980 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії при 

виготовленні форм і стержнів із 

піщано-смоляних сумішей холодного 

отвердіння". 

НПАОП 25.2-1.16-80 

 

19. Типове положення 

Держгіртехнагляду CРСР від 15 

листопада 1977 р. "Типове положення 

з організації контролю повітряного 

середовища на підконтрольних 

Держгіртехнагляду СРСР об’єктах з 

хімічними процесами" 

НПАОП 24.0-4.02-77 
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20. Правила Держкомпраці СРСР від 7 

січня 1977 р. "Правила безплатної 

видачі лікувально-профілактичного 

харчування". 

НПАОП 0.00-1.55-77 

 

21. Правила Міністерства газової 

промисловості СРСР від 31 жовтня 

1977 р. "Правила безпеки при 

експлуатації конденсатопроводів і 

магістральних трубопроводів для 

зріджених газів" 

НПАОП 60.3-1.08-77 

 

22. Типові галузеві норми, затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС 

(всього -10) 

 від 13 вересня 1979 р. № 394/П-9 

"Типові галузеві норми безплатної 

видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших 

засобів індивідуального захисту 

робітникам і службовцям 

підприємств текстильної і легкої 

промисловості"; 

НПАОП 17.0-3.01-79 

 

 від 24 червня 1980 р. № 180/П-7 

"Типові галузеві норми безплатної 

видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту робітникам і службовцям, 

які зайняті на геологічних, 

топографо-геодезичних, 

розвідувальних, 

землеулаштувальних роботах та в 

картографічному виробництві" 

НПАОП 74.2-3.10-80 

 

 від 24 червня 1980 р. № 180/П-7 

"Типові галузеві норми безплатної 

видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту робітникам і службовцям, 

що здійснюють нагляд і роботи 

щодо гідрометеорологічного 

режиму навколишнього 

середовища"; 

 

НПАОП 74.2-3.35-80 

 

 від 18 серпня 1980 р. № 241/П-9 

"Типові галузеві норми безплатної 

видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту робітникам і службовцям 

торфозаготівельних та 

торфопереробних підприємств" 

НПАОП 10.3-3.01-80 

 

 від 18 серпня 1980 р. № 241/П-9 

"Типові галузеві норми безплатної 

видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту робітникам і службовцям 

мікробіологічної промисловості"; 

НПАОП 24.4-3.38-80 

 

 від 18 серпня 1980 р. № 241/П-9 

"Типові галузеві норми безплатної 

НПАОП 24.4-3.39-80 
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видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту робітникам і службовцям 

установ охорони здоров’я та 

соціального забезпечення медичних 

науково-дослідних установ та 

учбових закладів, виробництв 

бактеріальних і біологічних 

препаратів, матеріалів, учбових 

наочних посібників по заготівлі, 

вирощуванню та обробці медичних 

п’явок  

 

 від 18 серпня 1980 р. № 241/П-9 

"Типові галузеві норми безплатної 

видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту робітникам і службовцям 

промисловості будівельних 

матеріалів, підприємств скляної і 

фарфоро-фаянсової 

промисловості"; 

НПАОП 26.0-3.29-80 

 

 від 23 вересня 1980 р. № 296/П-10 

"Типові галузеві норми безплатної 

видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту працівникам державних 

установ" 

НПАОП 75.0-3.40-80 

 

 від 12 лютого 1981 р. № 47/П-2 

"Типові галузеві норми безплатної 

видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту робітникам і службовцям 

вищих учбових закладів" 

НПАОП 80.3-3.41-81 

 

 від 23 листопада 1982 р. №288/П-18 

"Типові галузеві норми безплатної 

видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту робітникам і службовцям 

підприємств, установ та 

організацій культури" 

НПАОП 92.0-3.46-82 

 

23. Правила Мінрибгоспу СРСР від 19 

жовтня 1979 р. "Правила з техніки 

безпеки на суднах флоту рибної 

промисловості СРСР внутрішніх 

водоймищ та прибережного 

плавання" 

НПАОП 05.1-1.02-79 

 

24. Правила Мінавіапрому СРСР 

 від 1979 р. "Правила безпеки праці 

при автоклавному формуванні 

полімерних матеріалів" 

НПАОП 25.2-1.09-79 

 

 від 25 грудня 1989 р. "Правила 

безпеки праці при очищенні деталей 

механічним способом" 

НПАОП 28.51-1.41-89 
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 від 1987 р. "Правила безпеки праці 

при автоклавному витоплюванні 

модельної маси парою". 

НПАОП 25.2-1.08-87 

 

25. Типові галузеві норми, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та 

соціальних питань та Президiуму Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 24 

червня 1980 р. № 180/П-7 (всього – 3) 

 "Типові галузеві норми безплатної 

видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту робітникам і службовцям 

підприємств електроенергетичної 

промисловості" 

НПАОП 40.1-3.19-80 

 

 "Типові галузеві норми безплатної 

видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту робітникам і службовцям 

морського транспорту" 

НПАОП 61.1-3.33-80 

 

 "Типові галузеві норми безплатної 

видачі спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту робітникам і службовцям 

річкового транспорту" 

НПАОП 61.2-3.32-80 

 

26. Інструкції Міністерства енергетики і електрифікації СРСР 

 від 10 липня 1980 р. "Інструкція з 

експлуатації індивідуальних 

екрануючих комплектів спецодягу 

для роботи в електроустановках 

напругою 400, 500 і 750 кВ частотою 

50 Гц" 

НПАОП 40.1-5.04-80 

 

 від 15 січня 1982 р. "Інструкція з 

техніки безпеки при застосуванні 

будівельно-монтажних пістолетів в 

організаціях Міненерго CРCР" 

НПАОП 45.2-5.19-82 

 

 від 4 січня 1989 р. "Інструкція з 

техніки безпеки при виконанні робіт 

щодо опресування проводів ліній 

електропередач" 

НПАОП 40.1-5.16-89 

 

27. Інструкції Держкомспорту СРСР:  

 від 2 березня 1981 р. "Інструкція про 

організаційно-профілактичні заходи 

щодо забезпечення безпеки та 

зниження травматизму при здійсненні 

навчально-тренувального процесу і 

проведенні спортивних змагань" 

НПАОП 92.62-5.02-81 

 

 

 від 8 травня 1981 р. "Інструкція з 

техніки безпеки при експлуатації 

спортивних споруд" 

НПАОП 92.61-5.01-81 

 

 

28. Типові галузеві норми, затверджені 

постановою Держкомпраці СРСР 
від 1981 р., "Типові галузеві норми 

безплатної видачі спецодягу, 

спецвзуття та інших засобів 

НПАОП 45.21-3.04-81 
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індивідуального захисту 

робітникам і службовцям 

житлово-комунального 

господарства, які зайняті на 

будівельно-монтажних та 

ремонтно-будівельних роботах 

паросилового та енергетичного 

господарства" 

29. Типові інструкції Мінчормету СРСР  

 від 1981 р. "Типова інструкція з 

безпеки праці для робітників 

прокатного виробництва" 

НПАОП 27.1-5.01-81 

 

 

 від 1981 р. "Типова інструкція з 

безпеки праці для професій 

сталеплавильного виробництва" 

НПАОП 27.1-5.02-81 

 

 

 від 1981 р. "Типова інструкція з 

безпеки праці для робітників 

доменного виробництва" 

НПАОП 27.1-5.04-81 

 

 

30. Єдині правила Мінрибгоспу СРСР 
від 1981 р. "Єдині правила безпеки 

праці на водолазних роботах". 

НПАОП 45.24-1.06-81 

 

 

31. Правила Мінпромбудматеріалів СРСР  

 від 1981 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії в скляній 

промисловості" 

НПАОП 26.1-1.01-81 

 

 

 від 1981 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії в виробництві 

кварцового скла та виробів з нього" 

НПАОП 26.1-1.02-81 

 

 

 від 1981 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії в промисловості 

будівельної кераміки" 

НПАОП 26.4-1.01-81 

 

 

 від 1981 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії в азбестовій 

промисловості" 

НПАОП 26.65-1.02-81 

 

 

 від 1982 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії в санітарно-

технічній промисловості" 

НПАОП 26.22-1.04-82 

 

 

 від 1982 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії в 

азбестоцементній промисловості" 

 

НПАОП 26.65-1.01-82 

 від 1983 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії в промисловості 

теплоізоляційних матеріалів" 

НПАОП 26.82-1.01-83 

 

 від 1984 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії в покрівельній 

гідроізоляційній промисловості 

НПАОП 25.2-1.01-84 

 від 1984 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії в виробництві 

силікатного бетону автоклавного 

твердіння" 

НПАОП 26.6-1.01-84 
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 від 1984 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії в промисловості 

стінових та в'яжучих матеріалів" 

НПАОП 26.6-1.04-84 

 

 від 1985 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії під час обробки 

природного каменю" 

НПАОП 26.7-1.01-85 

 

 від 1985 р. "Правила техніки безпеки і 

виробничої санітарії в промисловості 

пористих наповнювачів" 

НПАОП 26.82-1.02-85 

 

32. Правила Мінгазпрому, 

Міннафтопрому та Мінгео СРСР 
від 9 вересня 1982 р. "Єдині технічні 

правила ведення робіт при 

будівництві свердловин на нафтових, 

газових і газоконденсатних 

родовищах". 

НПАОП 11.2-1.18-82 

 

33. Правила Держгіртехнагляду СРСР та Мінкольормету СРСР: 

 від 26 листопада 1982 р. "Правила 

безпеки при виробництві 

напівпровідникових матеріалів 

(германію і кремнію)" 

НПАОП 24.66-1.01-82 

 

 від 13 травня 1987 р. "Правила 

безпеки при виробництві 

кристалічного кремнію та 

електротехнічного силуміну" 

НПАОП 24.66-1.02-87 

 

34. Правила Міністерства медичної та 

мікробіологічної промисловості 

СРСР від 1983 р. "Інструкція техніки 

безпеки і промислової санітарії у 

виробництві медичних виробів з 

полімерних матеріалів" 

НПАОП 33.1-1.03-83 

 

35. Правила Міністерства 

суднобудівної промисловості СРСР 

та ЦК галузевої профспiлки від 

1983 р. "Правила техніки безпеки при 

виконанні електромонтажних, 

радіомонтажних, настроювально-

регулювальних і 

електрорадіоремонтних робіт на 

суднах в установках напругою до і 

вище 1000 В" 

НПАОП 35.1-1.02-83 

 

36. Правила ЦК профспiлки 

працівників електростанцій та 

електротехнічної промисловості від 

29 червня 1983 р. та Міністерства 

енергетики і електрифікації СРСР від 

4 жовтня 1983 р. "Правила техніки 

безпеки при виконанні 

електромонтажних робіт на об’єктах 

Міненерго СРСР" 

НПАОП 45.31-1.10-83 

 

37. Норми Міністерства культури 

СРСР від 16 листопада 1983 р. 

17.11.1983 Галузеві норми безплатної видачі засобів 

індивідуального захисту робітникам і службовцям 
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"Галузеві норми безплатної видачі 

засобів індивідуального захисту 

робітникам і службовцям 

підприємств, організацій і закладів 

Міністерства культури СРСР" 

підприємств, організацій і закладів Міністерства культури 

СРСР (НПАОП 92.0-3.01-83) 

 

38. Норми Мінвуглепрому СРСР від 8 

грудня 1983 р. "Норми безпеки при 

експлуатації електрообладнання на 

вугільних розрізах". 

 

НПАОП 10.2-3.01-83 

 

39. Правила Міністерства зв’язку СРСР: 

 від 28 грудня 1983 р. "Правила 

техніки безпеки при спорудженні та 

експлуатації радіопідприємств" 

НПАОП 45.21-1.02-83 

 

 від 27 лютого 1984 р. "Техніка 

безпеки при будівництві споруд 

зв’язку. Частина I. Техніка безпеки 

при організації будівельного 

виробництва" 

НПАОП 45.21-1.10-84 

 

 від 18 червня 1987 р. "Техніка 

безпеки при будівництві споруд 

зв’язку. Частина ІI. Техніка безпеки 

при монтажі металоконструкцій щогл 

і веж.  

АЧ - 3016-8" 

НПАОП 45.25-1.10-87 

 

 від 30 червня 1987 р. "Правила 

техніки безпеки при експлуатації 

радіорелейних ліній передач" 

НПАОП 64.2-1.02-87 

 

 від 12 жовтня 1989 р. "Правила 

охорони праці на водолазних роботах 

Мінзв’язку СРСР" 

НПАОП 45.24-1.04-89 

40. Галузеві норми Міністерства 

енергетики і електрифікації СРСР 
від 26 січня 1984 р. "Галузеві норми 

безплатної видачі спецодягу, 

спецвзуття та інших засобів 

індивідуального захисту 

робітникам і службовцям 

підприємств і організацій 

Міненерго СРСР" 

НПАОП 40.1-3.03-84 

 

41. Нормативи Міністерства 

енергетики і електрифікації СРСР 
29 січня 1984 р. "Нормативи річної 

потреби в засобах захисту при 

експлуатації тепломеханічного і 

гідротехнічного обладнання 

електростанцій і теплових мереж" 

 

НПАОП 40.1-3.02-84 

 

42. Правила Міністерства нафтової 

промисловості СРСР від 9 лютого 

1984 р. "Правила безпечного 

перевезення нафти автомобільним 

транспортом" 

НПАОП 60.24-1.09-84 
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43. Тимчасова інструкція 

Мінвуглепрому СРСР від 2 березня 

1984 р. "Тимчасова інструкція щодо 

безпечного ведення робіт у вугільних 

шахтах, небезпечних за 

нафтогазопроявами" 

НПАОП 10.0-5.22-84 

 

44. Правила Міноборонпрому СРСР: 

 від 22 січня 1985 р. "Правила техніки 

безпеки при роботі з епоксидними 

смолами і матеріалами на їх основі" 

НПАОП 25.2-1.36-85 

 

 від 22 січня 1985 р. "Правила техніки 

безпеки при роботі з скловолокном і 

склотканиною" 

НПАОП 26.14-1.07-85 

 

 від 30 грудня 1985 р. "Правила 

техніки безпеки при очищенні 

деталей гідропіскоструменним і 

дробоструменним способами" 

НПАОП 28.51-1.14-85 

 

 від 30 грудня 1985 р. "Правила з 

техніки безпеки при травленні 

металів і нанесенні на них 

гальванічних і хімічних покриттів" 

НПАОП 28.51-1.16-85 

 

45. Типовий план Мінхімпрому СРСР 
від 01 квітня 1985 р. "Типовий план 

ліквідації аварій з рідким хлором" 

НПАОП 24.1-7.04-85 

 

46. Правила, затверджені наказом 

Міністерством морського флоту 

СРСР від 10 липня 1987 р. № 108, 

"Правила безпеки праці в морських 

портах РД 31.82.03-87" 

НПАОП 63.22-1.04-88 

 

47. Правила ЦК профспілки 

працівників будівництва і 

промисловості будівельних 

матеріалів від 29 травня 1985 р. та 

Міністерства промисловості 

будівельних матеріалів СРСР від 11 

червня 1985 р. "Правила техніки 

безпеки і виробничої санітарії в 

промисловості збірних 

залізобетонних та бетонних 

конструкцій і виробів. Виробництво 

труб, шпал та опор" 

НПАОП 26.6-1.05-85 

 

48. Правила Мінсудпрому СРСР від 

1985 р. "Правила безпеки, зберігання, 

перевезення і використання 

сильнодіючих отруйних речовин і 

хлору на підприємствах галузі" 

НПАОП 24.1-1.17-85 

 

49. Правила Мінпромбудматеріалів 

СРСР від 1985 р. "Правила техніки 

безпеки і виробничої санітарії в 

виробництві будівельних матеріалів 

та виробів з полімерної сировини" 

НПАОП 25.2-1.02-85 

 

50. Інструкції Мінгазпрому СРСР: 
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 від 7 березня 1986 р. "Інструкція 

щодо забезпечення безпечних 

морських буксирувань суден та інших 

плаваючих споруд" 

НПАОП 61.1-5.01-86 

 

 від 1986 р. "Інструкція з безпеки 

навантажувальних робіт при розвідці 

та розробці нафтових і газових 

родовищ на континентальному 

шельфі СРСР" 

НПАОП 11.1-5.02-86 

51. Норми Держкомгідромету СРСР від 

20 березня 1986 р. "Типові галузеві 

норми безплатної видачі спецодягу, 

спецвзуття та інших засобів 

індивідуального захисту робітників 

і службовців, які здійснюють 

спостереження і роботи по 

гідрометеорологічному режиму 

навколишнього середовища". 

НПАОП 74.2-3.01-86 

52. Типова інструкція Державного 

комітету СРСР з нагляду за 

безпечним веденням робіт у 

промисловості і гірничого нагляду 
від 29 серпня 1986 р. "Типова 

інструкція для оператора, ліфтера по 

обслуговуванню ліфтів" 

НПАОП 0.00-5.09-86 

53. Інструкція Міннафтохімпрому СРСР: 

 від 19 вересня 1986 р. "Інструкція з 

організації безпечного проведення 

газонебезпечних робіт на 

підприємствах Міннафтохімпрому 

СРСР"; 

НПАОП 23.1-5.01-86 

 

 від 22 грудня 1986 р. "Інструкція 

щодо заходів безпеки під час роботи з 

метанолом на підприємствах і в 

організаціях Міннафтохімпрому 

СРСР". 

НПАОП 24.1-5.05-86 

 

54. Інструкція Мінхімпрому СРСР від 

25 листопада 1986 р. "Інструкція 

щодо заходів безпеки при роботі з 

метанолом на підприємствах і в 

організаціях Мінхімпрому" 

НПАОП 24.1-5.06-86 

 

55. Правила Держгіртехнагляду СРСР та 

Мінхімпрому СРСР  

від 31 грудня 1986 р. "Правила 

безпеки для неорганічних 

виробництв азотної промисловості" 

Від 19.08.1976 Правила безпеки для неорганічних 

виробництв азотної промисловості (НПАОП 24.15-1.18-76) 

 

56. Правила Мінмашинобудування 

СРСР від 9 вересня 1987 р. "Правила 

безпеки для кислотних виробництв 

галузі" 

НПАОП 24.1-1.10-87 

 

57. Правила Державного комітету 

СРСР по забезпеченню 

нафтопродуктами від 16 листопада 

НПАОП 63.2-1.13-87 
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1987 р. "Правила з техніки безпеки та 

промислової санітарії при 

експлуатації нафтобаз і 

автозаправних станцій" 

58. Правила Державного комітету 

СРСР з нагляду за безпечним 

веденням робіт у промисловості і 

гірничого нагляду від 27 листопада 

1987 р. "Правила безпеки і безпечної 

експлуатації посудин, що працюють 

під тиском". 

НПАОП 0.00-1.59-87 

59. Постанова Держкомпраці СРСР від 

16 грудня 1987 р. №731/П13 "Про 

порядок безплатної видачі молока 

або інших рівноцінних харчових 

продуктів робітникам і 

службовцям, які зайняті на 

роботах з шкідливими умовами 

праці". 

НПАОП 0.00-4.36-87 

 

60. Норми Мінохорониздоров’я СРСР 
від 29 січня 1988 р. "Галузеві норми 

безплатної видачі спецодягу, 

спецвзуття та інших засобів 

індивідуального захисту, а також 

норм санітарного одягу і 

санітарного взуття працівникам 

установ, підприємств і організацій 

системи охорони здоров’я" 

НПАОП 85.0-3.01-88 

 

61. Правила Мінгазпрому СРСР від 1 

листопада 1988 р. "Правила будови і 

безпечної експлуатації на морських 

нафтогазопромислових об’єктах 

водолазного спорядження і засобів 

забезпечення спусків без 

використання глибоководного 

водолазного комплексу". 

НПАОП 45.24-1.09-88 

 

62. Рекомендації Держгіртехнагляду 

СРСР від 5 січня 1989 р. 

"Рекомендації щодо визначення рівня 

вибухонебезпечності хіміко-

технологічних об’єктів та їх 

протиаварійного захисту" 

НПАОП 24.0-7.01-89 

 

63. Головного управління геодезії та 

картографії при Раді Міністрів 

СРСР від 9 лютого 1989 р. "Правила 

з техніки безпеки на топографо-

геодезичних роботах (ПТБ-88)" 

НПАОП 74.2-1.01-89 

 

64. Правила Державного комітету 

СРСР з народної освіти від 13 

жовтня 1989 р. "Правила безпечної 

роботи з хімічними речовинами у 

вищих та середніх спеціальних 

навчальних закладах, на 

підприємствах і в установах 

НПАОП 80.0-1.01-89 
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Держосвіти СРСР" 

65. Правила Міністерства важкого 

машинобудування СРСР від 

14 грудня 1989 р. "Правила з охорони 

праці у ковальсько-пресовому 

виробництві 

НПАОП 28.4-1.31-89 

 

66. Правила Міністерства авіаційної 

промисловості СРСР від 26 грудня 

1989 р. "Правила безпеки праці при 

пневмогідровипробуваннях" 

НПАОП 35.3-1.27-89 

 

67. Правила Міністерства шляхів 

сполучення СРСР від 30 грудня 

1989 р. "Правила з охорони праці при 

технічному обслуговуванні та 

поточному ремонті тягового рухомого 

складу та вантажопідіймальних 

кранів на залізничному ходу ЦТ-

4769" 

НПАОП 63.21-1.18-89 

 

68. Правила Мінвуглепрому СРСР від 

24 травня 1990 р. "Правила безпеки 

для підприємств по збагаченню та 

брикетуванню вугілля (сланців)" 

НПАОП 10.0-1.03-90 

 

69. Інструкція Міннафтогазпрому та 

Держгіртехнагляду СРСР від 

1990 р. "Інструкція щодо безпечного 

ведення морських інженерно-

геологічних робіт КР 39-024-90. 

Геодезична служба" 

НПАОП 74.2-5.12-90 

 

70. Правила Міністерства енергетики і 

електрифікації СРСР від 24 грудня 

1990 р. "Правила промсанітарії при 

виконанні робіт на невимкнутих 

повітряних лініях електропередач 

змінного струму напругою 110-1150 

кв". 

НПАОП 40.1-1.08-90 

 

71. Правила Мінтрансбуду СРСР: 

 від 1991 р. "Правила охорони праці 

для будівельно-монтажних робіт при 

електрифікації залізниць" 

НПАОП 45.21-1.06-91 

 

 від 1991 р. "Правила охорони праці 

при спорудженні полотна залізниць" 

НПАОП 45.23-1.05-91 

 

Примітка:  

Наслідком скасування вищезазначених наказів може бути катастрофічне 

зростання аварій та виробничого травматизму, у тому числі зі смертельними 

наслідками. 

Проектом розпорядження пропонується, зокрема скасувати цілий ряд типових 

норм безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття 

та інших засобів індивідуального захисту для працівників зв’язку; працівникам, 

зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів; робітникам і 

службовцям підприємств текстильної і легкої промисловості; робітникам і 

службовцям, які зайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, 
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землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві; робітникам і 

службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного 

режиму навколишнього середовища; торфозаготівельних та торфопереробних 

підприємств; мікробіологічної промисловості; робітникам і службовцям установ 

охорони здоров’я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних 

установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, 

матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці 

медичних п’явок; промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і 

фарфоро-фаянсової промисловості; працівникам державних установ; робітникам 

і службовцям вищих учбових закладів;  робітникам і службовцям підприємств, 

установ та організацій культури, робітникам і службовцям підприємств 

електроенергетичної промисловості; робітникам і службовцям морського 

транспорту; робітникам і службовцям річкового транспорту, робітникам і 

службовцям житлово-комунального господарства, які зайняті на будівельно-

монтажних та ремонтно-будівельних роботах паросилового та енергетичного 

господарства; робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів 

Міністерства культури; робітникам і службовцям підприємств і організацій 

Міненерго; при експлуатації тепломеханічного і гідротехнічного обладнання 

електростанцій і теплових мереж, робітників і службовців, які здійснюють 

спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього 

середовища; працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони 

здоров’я (всього 21 нормативно-правових актів!), що є порушенням і Конституції, і 

законодавства про працю, законодавства про охорону праці, а також міжнародних 

норм, зокрема Конвенції МОП № 155 «Про безпеку і гігієну праці та виробниче 

середовище», Рамкової директиви Ради ЄС № 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 «Про 

встановлення заходів із заохочення поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці 

працівників», Директиви Ради ЄС № 89/654/ЄЕС від 30.11.1989 року «Про мінімальні 

вимоги стосовно безпеки і охорони здоров’я на робочому місці»,  Директиви Ради ЄС 

2009/104/ЄС «Стосовно мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я при 

використанні робочого обладнання робітниками при здійсненні професійної 

діяльності» від 16 вересня 2006 року, Директиви Ради ЄС № 89/656/ЄЕС від 

30.11.1989 «Про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» тощо. 

Відповідно до статті 8 закону України «Про охорону праці» на роботах із 

шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із 

забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам 

видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне 

взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні 

засоби. Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, 

комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно 

до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору 

(понаднормове придбання). 

Відповідно до «Переліку заходів та засобів  з охорони праці, витрати на 

здійснення та придбання яких включаються до витрат», затверджених 

Постановою Кабінету міністрів України від 27.06.2003 №99, витрати на придбання 

спеціального одягу, взуття та засобів  індивідуального захисту відповідно до 

встановлених норм (включаючи  забезпечення мийними засобами та  засобами, що 

нейтралізують небезпечну  дію на організм або шкіру шкідливих речовин,  у зв'язку  з  

виконанням робіт, які не виключають можливості забруднення цими речовинами), 

включаються до витрат юридичної особи та фізичної особи - підприємця,  що 

відповідно до законодавства  використовують   найману  працю. 

У разі відсутності встановлених норм спеціального одягу, спеціального 
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взуття та інших засобів індивідуального захисту, а також мийних та 

знешкоджувальних засобів, або понаднормове придбання цих засобів відповідно до 

колективного договору, роботодавець не може віднести ці витрати на витрати 

підприємства (зменшити на цю суму дохід, який підлягає оподаткуванню), а ці 

витрати вимушений здійснювати за рахунок прибутку. В цьому разі відповідні 

видатки не включаються до витрат юридичної особи та фізичної особи, що створює 

додаткове фінансове навантаження на бізнес!! 
 

  


