
 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА  
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

(Держгірпромнагляд України) 
___________________________________________________________________ 
 

         НАКАЗ 
  

 
 15.10.2013           м. Київ     № 140  

 
Про деякі нормативно-правові акти  

 
 
 

Відповідно до листа Міністерства енергетики та вугільної           
промисловості України від 10.10.2013 № 14.04-2002 та у зв’язку з набранням 
чинності Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами 
промислового призначення, затверджених наказом Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України від 12 червня 2013 року № 355                          
«Про затвердження Правил безпеки під час поводження з вибуховими 
матеріалами промислового призначення», зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України 5 липня 2013 року 
НАКАЗУЮ:  
  
 1. Визнати такими, що не застосовуються на території України: 

 
 1) Інструкцію  щодо   безпечного   виготовлення   і   застосування   
ігданіту   на   відкритих   і   підземних   роботах,  затверджену 
Держгіртехнаглядом СРСР 28 травня 1974 року; 
 
 2) Технологічну інструкцію щодо запобігання, виявлення і ліквідації 
свердловинних зарядів вибухових речовин, що відказали, на відкритих гірничих 
роботах, затверджену Держгіртехнаглядом України 16 березня 1992 року; 
 
 3) Єдині правила безпеки при вибухових роботах, затверджені 
Держгіртехнаглядом України 25 березня 1992 року. 
  

2. Скасувати: 
 
 1) Інструкцію щодо організації та проведення масових вибухів на 
підприємствах з підземним способом розробки, затверджену 
Держнаглядохоронпраці України 22 лютого 1993 року; 
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 2) Доповнення до вимог § 221 Єдиних правил безпеки при підривних 
роботах, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 31 березня 
1994 року № 28; 
 
 3) Зміни і уточнення до Єдиних правил безпеки при підривних роботах, 
затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 31 березня 1994 року 
№ 28а; 
 
 4) Інструкцію з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних 
підприємствах Міністерства промисловості України, затверджену наказом 
Держнаглядохоронпраці України від 19 квітня 1996 року № 62. 
 
 5) Вимоги безпеки до зарядного, доставочного і змішувального 
устаткування, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від                   
1 серпня 1997 року № 171. 
 

 
3. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення у 

встановленому порядку внести зміни до Державного реєстру нормативно-
правових актів з питань охорони праці. 
 

4. Сектору взаємодії з Верховною Радою України, засобами масової 
інформації з міжнародної діяльності забезпечити розміщення цього наказу               
на  веб-сайті Держгірпромнагляду. 

 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Голови Служби Шайтана В.А. 
 
 
 

Голова Держгірпромнагляду                                                 О. І. Хохотва 
 


