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ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ТЕХНІЧНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІКУ
ВИПАДКІВ ВТРАТ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В
ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ОБ'ЄКТАХ, РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ
I. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Ця інструкція поширюється на розслідування і облік випадків втрат промислових
вибухових матеріалів на всіх підприємствах, в установах та об'єктах, розташованих на
території України.
Інструкція встановлює порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат
промислових вибухових матеріалів.
Вимоги даної інструкції обов'язкові для виконання посадовими особами і працівниками
підприємств, організацій та установ (незалежно від форм власності), зв'язаних з
виготовленням, перевозкою, зберіганням, використанням і обліком вибухових матеріалів, а
також об'єднань, корпорацій, концернів, асоціацій, міністерств та відомств. Вимоги цієї
інструкції підлягають виконанню і працівниками відповідних проектних і науково-дослідних
організацій.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Розслідуванню підлягають всі випадки втрат (розкрадання, розкидання, втрачення)
вибухових матеріалів, які сталися на підприємствах, в організаціях і на об'єктах України.
2.2. Розслідування має на меті встановити обставини і причини втрат вибухових
матеріалів, виявити допущені порушення встановленого порядку зберігання, обліку,
охорони, транспортування і використання ВМ, а також визначити винних осіб і заходи по
запобіганню подібним випадкам.
2.3. Кожен випадок втрати ВМ повинен бути зареєстрований на підприємстві і в
органах Держнаглядохоронпраці (інспекції, управлінні, Комітеті) в спеціальному журналі
відповідно до додатка 1.

III. ТЕХНІЧНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК
ВИПАДКІВ ВТРАТ ВМ
3.1. Керівник підприємства, організації про випадок втрати ВМ повинен негайно
повідомити органам Держнаглядохоронпраці, внутрішніх справ, прокуратури, служби
безпеки, а також вищестоящій господарчій організації. Керівники підприємств, які не
повідомили про випадок втрати ВМ, несуть відповідальність, як за приховування нещасного
випадку.
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3.2. Керівник підприємства (технічний керівник робіт) зобов'язаний прийняти заходи
по забезпеченню збереження документів і предметів, зв'язаних з фактом втрати вибухових
матеріалів і, до прибуття комісії, припинити на місці випадку всі роботи, крім зв'язаних з
попередженням можливих дальших втрат ВМ, рятуванням людей і ліквідацією аварії, а
також вжити заходи для розшукування втрачених ВМ.
3.3. Всі випадки втрат ВМ розслідує комісія, у склад якої входять представники органів
Держнаглядохоронпраці (голова комісії, підприємства і вищестоящої господарчої
організації. Представник місцевого органу внутрішніх справ включається в склад комісії по
узгодженню.
Склад комісії призначається наказом (розпорядженням) територіального управління
Держнаглядохоронпраці по узгодженню з керівниками організацій (підприємств), які
направляють своїх представників для участі в розслідуванні.
В окремих випадках, за узгодженням з територіальним управлінням
Держнаглядохоронпраці, розслідування обставин і причин втрати ВМ може бути доручено
адміністрації підприємства.
3.4. Склад комісії по технічному розслідуванню причин та умов втрати вибухових
матеріалів, які привели до надзвичайної події, визначається Державним комітетом України
по нагляду за охороною праці і відповідним міністерством та відомством, за узгодженням з
Міністерством внутрішніх справ України.
Примітки:
1. В особливих випадках комісії по технічному розслідуванню втрат ВМ утворюються
по вказівці Кабінету Міністрів України.
2. Розслідування нещасних випадків, зв'язаних з втратами ВМ, повинні здійснюватися у
відповідності з "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на підприємствах, в установах та організаціях", з врахуванням вимог
даної інструкції.
3.5. Представники органів Держнаглядохоронпраці мають право, в разі необхідності,
самостійно проводити технічне розслідування обставин та причин випадків втрат ВМ і по
результатах
розслідування
приймати
рішення,
керуючись
Положенням
про
Держнаглядохоронпраці України.
3.6. До з'ясування обставин втрати вибухових матеріалів і прийняття заходів по
усуненню його причин, відповідним органом Держнаглядохоронпраці у підприємств може
бути вилучено дозвіл на право проведення підривних робіт (робіт з вибуховими
матеріалами).
3.7. Комісія по технічному розслідуванню випадку втрати ВМ після прибуття на місце
зобов'язана розпочати розслідування і в десятиденний термін скласти акт по формі
відповідно до додатка 2.
3.8. За вимогою комісії адміністрація підприємства зобов'язана:
в разі необхідності запросити для участі в розслідуванні фахівців для утворення
експертної комісії;
Завантажити повний текст документа
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