Перелік нормативно-правових актів компетенцією щодо реалізації яких наділено Держпраці
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Назва акта
Закони України
Конвенція Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці в промисловості й торгівлі, ратифікована
Законом України від 8 вересня 2004 року № 1985-IV
Конвенція Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікована
Законом України від 8 вересня 2004 року № 1986-IV
Конвенція Міжнародної організації праці № 161 1985 року про служби гігієни праці ратифікована Законом України № 1954-VI
від 10.03.2010
Конвенція Міжнародної організації праці № 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація ратифікована Законом
України N 1967-IV від 01.07.2004
Кодекс Законів про працю України
Кодекс України про надра
Закон України «Про охорону праці»
Гірничий закон України
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
Закон України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Гірничий закон України
Закон України «Про нафту і газ»
Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ»
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Закон України «Про угоди про розподіл продукції»
Закон України «Про адміністративні послуги»
Закон України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній
власності»
Закон України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»
Закон України «Про екологічну експертизу»
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
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№ з/п
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Назва акта
Закон України «Про індексацію грошових доходів населення»
Закон України «Про колективні договори і угоди»
Закон України «Про оплату праці»
Закон України «Про рекламу»
Закон України «Про відпустки»
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат»
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
Закон України «Про управління об'єктами державної власності»
Закон України «Про зайнятість населення»
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних
видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються
до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 "Про затвердження Положення про порядок надання гірничих
відводів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.19954 № 134 "Про затвердження Положення про порядок здійснення
державного гірничого нагляду"
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами"
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 "Про затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 58 "Про затвердження Положення про порядок списання запасів
корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.1995 №114 "Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для
промислового освоєння"
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.95 № 33 "Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання
корисних копалин загальнодержавного значення"
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 №870 «Про порядок передачі документації на державну екологічну
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№ з/п
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.

59.

Назва акта
експертизу»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 Про затвердження Порядку проведення огляду,
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 про затвердження Порядку проведення атестації робочих
місць за умовами праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100 про затвердження Порядку обчислення середньої
заробітної плати
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів,
професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими
умовами праці та за особливий характер праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 про затвердження Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 про затвердження Порядку проведення індексації
грошових доходів населення
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної
небезпеки
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2007 року Про підвищення рівня безпеки
газопостачання населення
Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 Про суми та склад витрат на відрядження державних
службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70 Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509 про затвердження Порядку накладення штрафів за
порушення законодавства про зайнятість населення
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 1059 про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог
законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1288 про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив
робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного
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№ з/п
60.

61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Назва акта
нагляду (контролю)
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року № 1013 про затвердження Критерії, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 67 від
16.01.2013)
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442 Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за
умовами праці
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 1 грудня 1990 р. № 357 «Про Державну експертизу умов праці»
Відомчі акти
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ДІЯ ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ДЕКІЛЬКА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Наказ МНС України від 11.08.2011 № 826 «Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого
нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та
уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)»
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
НПАОП 0.00-3.05-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам приладобудівної промисловості
НПАОП 0.00-3.09-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі
НПАОП 0.00-3.15-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості
НПАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві
НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями
НПАОП 0.00-5.25-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
НПАОП 0.00-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті
НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів
НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
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№ з/п
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Назва акта
НПАОП 0.00-1.38-05 Правила охорони праці в архівних установах
НПАОП 0.00-1.57-12 Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у
водогосподарських системах
НПАОП 0.00-3.01-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства
НПАОП 0.00-3.08-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам водного господарства
НПАОП 0.00-3.18-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам житлово-комунального господарства
НПАОП 0.00-3.19-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин
ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ
НПАОП 0.00-1-24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
НПАОП 0.00-1.32-97 Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих
гірничих робіт
НПАОП 0.00-1.34-71 Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом
НПАОП 0.00-1.39-88 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і
водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які
виконують вибухові роботи
НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і
нерудних підприємств
НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих
гірничих роботах
НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування
руд та концентратів
НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
НПАОП 0.00-1.67-13 Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні
НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом
НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам гірничодобувної промисловості
НПАОП 0.00-3.21-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд
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№ з/п
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Назва акта
НПАОП 0.00-5.14-93 Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на
підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України
НПАОП 0.00-5.32-79 Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості
(копальнях, кар’єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних, агломератних і дробильносортувальних фабриках)
НПАОП 0.00-5.33-80 Інструкція щодо безпечного ведення гірничих робіт на рудних та нерудних родовищах, схильних до
гірничих ударів
НПАОП 0.00-5.37-87 Інструкція з безпечної експлуатації підземних ліфтових установок на рудниках та шахтах
гірничорудної та нерудної промисловості
НПАОП 0.00-5.38-14 Інструкція з охорони праці під час механізованого заряджання вибухових речовин у підземних
виробках
НПАОП 0.00-5.39-14 Інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації відмов свердловинних зарядів на відкритих
гірничих роботах
НПАОП 0.00-5.40-14 Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів на підприємствах рудної галузі з
підземним способом розробки
НПАОП 0.00-5.41-14 Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих
гірничих роботах
НПАОП 0.00-6.02-06 Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у
використанні яких відпала
НПАОП 0.00-6.03-06 Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0.00-6.04-06 Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку
вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
НПАОП 0.00-6.06-02 Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)
НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових
матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт
НПАОП 0.00-6.17-14 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт
НПАОП 0.00-7.01-06 Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами
НПАОП 0.00-7.08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0.00-7.09-07 Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах
НПАОП 13.0-5.06-76 Інструкція щодо навішування та безпечної експлуатації гумотросових урівноважуючих канатів у
вогнестійкому виконанні на скипових підйомах гірничорудних шахт
НПАОП 13.0-5.10-72 Інструкція з безпечного використання самохідного (нерейкового) обладнання у підземних рудниках
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№ з/п
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

121.

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Назва акта
НПАОП 14.0-1.01-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості
НПАОП 14.0-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних будівельних матеріалів,
графіту, каоліну, тальку
НПАОП 14.3-7.02-06 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств
НПАОП 26.7-1.01-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю
НПАОП 26.7-7.05-84 Обробка природного каменю способами сколювання. Вимоги безпеки РТМ 204 УРСР 091-84
НПАОП 26.7-7.06-84 Дроблення гірничої маси на щебінь. Вимоги безпеки РТМ 204 УРСР 090-84
НПАОН 13.0-1.01-79 Правила технічної експлуатації рудників, копалень, шахт, що розробляють родовища кольорових,
рідкісних та інших металів
НПАОН 13.1-1.01-75 Правила охорони споруд і природних об’єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у
Криворізькому залізорудному басейні
ОХОРОНА НАДР
Наказ МНС України від 11.08.2011 №826 (зареєстровано в Мін’юсті 27.12 2011 за N 1531/20269 ) «Про затвердження
Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової
безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта
господарювання (виробничого об'єкта)
НПАОН 00.0-1-01-85 Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин
НПАОН 00.0-4.01-70 Положення про порядок ведення державного обліку дільниць надр, наданих у користування, не пов’язане
з добуванням корисних копалин
НПАОН 00.0-5.01-84 Інструкція з безпечного ведення робіт біля затоплених виробок
НПАОН 00.0-5.02-76 Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар’єрах
НПАОН 00.0-5.03-74 Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування блоків
НПАОН 00.0-5.04-75 Галузева інструкція з економічної оцінки і нормування втрат твердих корисних копалин під час
добування на підприємствах МХП
НПАОН 00.0-5.05-85 Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин
НПАОН 00.0-7.01-86 Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах
НПАОН 00.0-7.03-73 Типові методичні вказівки щодо визначення і обліку втрат твердих корисних копалин під час добувних
робіт
НПАОН 00.0-7.04-72 Типові методичні вказівки з оцінки економічних наслідків втрат корисних копалин під час розробки
родовищ
НПАОН 00.0-7.05-72 Типові методичні вказівки з нормування втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт
НПАОН 10.0-5.01-69 Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах
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№ з/п
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Назва акта
СРСР
НПАОН 10.0-5.02-74 Галузева інструкція з обліку балансових і розрахунку промислових запасів, визначення, нормування,
обліку і економічного оцінювання втрат вугілля (сланцю) під час добування
НПАОН 10.1-7.01-91 Вказівки щодо нормування, планування і економічного оцінювання втрат вугілля в надрах по
Донецькому басейну
НПАОН 11.10-1.01-70 Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ
НПАОН 11.10-1.02-84 Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ
НПАОН 11.2-4.01-89 Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списанню витрат на їх
спорудження
НПАОН 11.2-4.02-89 Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, підземних
сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод
НПАОН 11.2-4.03-86 Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші
горизонти
НПАОН 11.2-5.01-52 Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох
нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині
НПАОН 13.0-1.01-79 Правила технічної експлуатації рудників, копалень, шахт, що розробляють родовища кольорових,
рідкісних та інших металів
НПАОН 13.0-5.01-74 Інструкція з визначення і обліку розкритих, підготовлених і готових до виймання запасів корисних
копалин на гірничих підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР
НПАОН 13.0-5.02-75 Галузева інструкція з визначення втрат руди під час розробки залізорудних, марганцевих та хромітових
родовищ на підприємствах Мінчормету СРСР
НПАОН 13.0-5.03-77 Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів залізних,
марганцевих і хромових руд на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР
НПАОН 13.1-1.01-75 Правила охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у
Криворізькому залізорудному басейні
НПАОН 14.0-1.01-87 Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод
НПАОН 14.0-1.02-85 Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод
НПАОН 14.0-4.01-84 Положення про охорону підземних вод
НПАОН 14.0-4.02-78 Положення про порядок складення і зміст технологічних схем розробки родовищ мінеральних
лікувальних вод
НПАОН 14.0-4.03-79 Тимчасове положення про технологічні схеми розробки родовищ лікувальних грязей
НПАОН 14.0-7.01-86 Методичне керівництво щодо проведення робіт з контролю за охороною підземних вод від забруднення і
виснаження на території України
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№ з/п
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

169.
170.
171.

Назва акта
НПАОН 14.0-5.01-75 Галузева інструкція з визначення і обліку втрат цементної сировини під час видобування
НПАОН 14.22-5.01-84 Галузева інструкція з нормування, визначення і обліку втрат під час розробки каолінових родовищ
НПАОН 14.3-5.01-74 Галузева інструкція з визначення і обліку кількісних і якісних втрат корисних копалин під час їх
добування на підприємствах Міністерства хімічної промисловості
НПАОН 14.3-5.02-74 Галузева інструкція з обліку стану і руху розвіданих запасів гірничохімічної сировини на гірничо
добувних підприємствах Мінхімпрому СРСР
НПАОН 14.4-5.01-85 Інструкція з визначення і обліку втрат під час розробки родовищ кам’яної солі підземним розчиненням
через свердловини з поверхні
НПАОН 14.4-5.02-75 Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів кам’яної солі на
гірничо добувних підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР
НПАОН 14.4-5.03- Галузева інструкція з визначення і обліку втрат кам’яної солі під час добування її підземним способом на
підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР
НПАОН 14.5-5.01-73 Галузева інструкція з визначення і обліку втрат і збіднення талькових руд під час добування
НПАОН 14.5-5.02-80 Галузева інструкція з визначення, обліку, економічного оцінювання і нормування втрат
каменесамоцвітної сировини на родовищах, які розробляє Всесоюзне промислове об’єднання “Союзкварцсамоцвіти”
МінгеоСРСР
НПАОН 14.5-5.03-84 Галузева інструкція щодо нормування, визначення і обліку експлуатаційних втрат і збіднення графітових
руд під час розробки родовищ відкритим способом
НПАОН 74.2-5.02-00 Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України КД 12.06.2032000
НПАОН 74.2-5.01-85 Інструкція з виконання маркшейдерських робіт
НПАОН 74.2-5.03-85 Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної
металургії СРСР Узгоджена
НПАОН 74.2-5.04-86 Інструкція з маркшейдерських і топогеодезичних робіт у нафтовій промисловості РД 39-0147139-101-87
28.11.1986
НПАОН 74.2-5.05- Інструкція з геодезичних і маркшейдерських робіт під час будівництва транспортних тунелів
НПАОН 74.2-5.06-85 Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах
Міністерства чорної металургії СРСР Узгоджена
КОТЛОНАГЛЯД ТА ПІДЙОМНА ТЕХНІКА
НПАОП 0.00-1.05-54 Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко- канатних підйомників (фунікулерів)
НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів
НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
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№ з/п
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

Назва акта
НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів
НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів
НПАОП 60.22-1.04-87 Правила будови і безпечної експлуатації вантажних підвісних канатних доріг (ВПКД)
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2),
водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115о С
НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
НПАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних
(автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів
НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують
вантажопідіймальні крани
НПАОП 0.00-5.05-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані
НПАОП 0.00-5.10-96 Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
НПАОП 0.00-5.18-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу
(мостових, козлових, напівкозлових)
НПАОП 0.00-5.19-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
НПАОП 0.00-5.20-94 Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та
безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів
НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки
МЕТАЛУРГІЯ ТА КОКСОХІМІЯ
НПАОП 27.0-4.02-90 Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на
підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР
НПАОП 27.1-1.46-69 Правила техніки безпеки в мартенівському і електросталеплавильному виробництві
НПАОП 27.1-5.01-81 Типова інструкція з безпеки праці для робітників прокатного виробництва
НПАОП 27.1-5.02-81 Типова інструкція з безпеки праці для професій сталеплавильного виробництва
НПАОП 27.1-5.04-81 Типова інструкція з безпеки праці для робітників доменного виробництва
НПАОП 27.1-5.07-80 Інструкція щодо будови та безпечної експлуатації установок випарного охолодження металургійних
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№ з/п
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Назва акта
печей
НПАОП 27.35-1.12-73 Правила безпеки при виробництві залізного порошку методом відновлення (твердим чи комбінованим
відновлювачем)
НПАОП 27.4-1.01-86 Правила безпеки при виробництві магнію
НПАОП 27.4-1.02-89 Правила безпеки при виробництві нікелю, міді та кобальту
НПАОП 27.4-1.03-85 Правила безпеки при виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів
НПАОП 27.4-1.04-76 Правила безпеки при виробництві алюмінію
НПАОП 27.4-1.05-74 Правила безпеки при виробництві цирконію, гафнію та їх сполук
НПАОП 27.4-1.07-79 Правила безпеки при виробництві порошків та пудр з алюмінію, магнію та сплавів на їх основі
НПАОП 27.4-1.09-77 Правила безпеки при виробництві сурми та її сполук
НПАОП 27.4-1.10-80 Правила безпеки при виробництві ртуті
НПАОП 27.4-1.42-62 Правила безпеки при виплавці та обробці титану і його сплавів
НПАОП 27.4-7.15-86 ОСТ 48.264-86 Огородження рухомих частин устаткування. Загальні технічні вимоги
НПАОП 27.5-1.05-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в ливарному виробництві підприємств хімічного
машинобудування
НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР
НПАОП 27.5-1.33-89 Правила техніки безпеки при литті сталей і жаротривких сплавів за моделями, що виплавляються
НПАОП 27.5-1.43-61 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в ливарних цехах і цехах переплаву
алюмінієвих сплавів
НПАОП 27.5-1.44-61 Правила безпеки при литті та обробці свинцево- цинкових штампів
НПАОП 27.5-1.45-61 Правила безпеки при роботі в ливарних цехах стального, чавунного та бронзового лиття
НПАОП 27.5-6.01-79 ОСТ 14.55-79 Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок
застосування
НПАОП 26.26-1.08-97 Правила безпеки у вогнетривному виробництві
НПАОП 27.1-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві
НПАОП 27.4-1.11-06 Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку
НПАОП 27.4-1.12-06 Правила безпеки при виробництві та переробці титану
НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки у ливарному виробництві
МАШИНОБУДУВАННЯ
НПАОП 28.0-1.01-90 Галузеві правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів на
металорізальних верстатах
НПАОП 28.0-1.02-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів
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№ з/п
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

Назва акта
НПАОП 28.0-1.10-84 Правила з охорони праці та виробничої санітарії при проведенні котельних робіт і виготовленні
металоконструкцій
НПАОП 28.0-1.23-63 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при обробці та застосуванні алюмінієво-магнієвих і
титанових сплавів
НПАОП 28.0-1.25-61 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при проведенні котельних робіт і виготовленні
металоконструкцій
НПАОП 28.0-1.29-89 Правила з охорони праці при проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій
НПАОП 28.4-1.31-89 Правила з охорони праці у ковальсько-пресовому виробництві
НПАОП 28.4-1.39-91 Правила безпеки праці при заготовочно-штампувальних роботах
НПАОП 28.5-1.01-84 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при нанесенні металопокриття
НПАОП 28.5-1.05-60Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при обчищенні деталей гідропіскоструменним і
дробоструменним способами і травленням
НПАОП 28.5-1.06-69 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при електроерозійній обробці металів та їх сплавів
НПАОП 28.5-1.11-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні
НПАОП 28.5-1.19-76 Правила безпеки праці при електронно-променевому зварюванні
НПАОП 28.5-1.22-71 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при клепально-складальних роботах
НПАОП 28.5-1.35-69 Правила з охорони праці під час виробництва металопокриттів
НПАОП 28.51-1.03-87 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів
НПАОП 28.51-1.05-84 Правила техніки безпеки при електрохімічній обробці металів і сплавів
НПАОП 28.51-1.06-84 Правила техніки безпеки при електроерозійній обробці металів і сплавів
НПАОП 28.51-1.07-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електроерозійній обробці металів
НПАОП 28.51-1.08-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів
НПАОП 28.51-1.10-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при плазмовому різанні
НПАОП 28.51-1.11-67 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів
НПАОП 28.51-1.14-85 Правила техніки безпеки при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами
НПАОП 28.51-1.16-85 Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів
НПАОП 28.51-1.17-86 Правила техніки безпеки при роботі на електротермічних установках середньої та високої частоти
НПАОП 28.51-1.18-55 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці алюмінію та його сплавів у
селітрових ваннах
НПАОП 28.51-1.19-62 Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної та високої частоти
НПАОП 28.51-1.37-90 Правила безпеки праці при детонаційному напилюванні покриттів
НПАОП 28.51-1.38-91 Правила безпеки праці при вакуумному іонно- плазмовому нанесенні покриттів
12

№ з/п
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.

269.
270.
271.

Назва акта
НПАОП 28.51-1.41-89 Правила безпеки праці при очищенні деталей механічним способом
НПАОП 28.51-1.47-78 Тимчасові правила безпеки при плазмовому напилені
НПАОП 28.52-1.04-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах
НПАОП 28.52-1.30-89 Правила з охорони праці у зварювальному виробництві
НПАОП 29.2-1.01-58 Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування
НПАОП 29.11-1.03-71 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії під час випробувань дизельних двигунів та їх агрегатів
НПАОП 31.4-1.32-66 Правила безпеки при виробництві лужних акумуляторів
НПАОП 32.1-1.01-72 Правила техніки безпеки і промислової санітарії в електронній промисловості
НПАОП 32.1-1.02-77 Правила техніки безпеки і промислової санітарії в електронній промисловості (доповнення). Розділ 3.
Виробництво конденсаторів
НПАОП 32.1-5.03-73 Інструкція з техніки безпеки та промсанітарії при виготовленні виробів електронної техніки, що містять
кераміку, із окису берилію
НПАОП 32.1-5.16-80 Інструкція при роботі із сильнодіючими отруйними речовинами на підприємствах і в організаціях
Мінрадіопрому СРСР
НПАОП 33.1-1.03-83 Правила техніки безпеки і промислової санітарії у виробництві медичних виробів з полімерних матеріалів
НПАОП 33.1-1.04-78 Правила безпеки та промислової санітарії у виробництві медичних виробів із скла та фарфору
НПАОП 33.4-1.12-62 Правила з техніки безпеки при механічній обробці оптичних деталей
НПАОП 35.1-1.02-83 Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних, радіомонтажних, настроювальнорегулювальних і електрорадіоремонтних робіт на суднах в установках напругою до і вище 1000 В
НПАОП 35.1-1.06-68 Правила техніки безпеки при організації і проведенні гідравлічних і пневматичних випробувань системи
ВВД- 400
НПАОП 35.1-1.12-68 Правила будови і безпечної експлуатації берегових компресорних установок і повітропроводів ВВД-400
НПАОП 35.1-1.13-74 Правила установлення посудин, які працюють під тиском, в приміщеннях виробничих цехів підприємств
галузі
НПАОП 35.1-1.14-68 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні облицювальних робіт у суднобудуванні
НПАОП 35.1-5.04-80 Забезпечення безпеки при фарбуванні апаратурою безповітряного розпилення суднових конструкцій,
складних насичених поверхонь всередині суднових приміщень, а також у замкнутих об’ємах і важкодоступних місцях.
Інструкція
НПАОП 35.11-1.09-82 Тимчасові правила з техніки безпеки, пожежної охорони та промислової санітарії при виконанні
фарбувальних робіт у фарбувальних цехах (дільницях) машинобудівних заводів і на суднах флоту рибної промисловості
НПАОП 35.11-7.25-85 ОСТ 15 332-85 Роботи щодо обробки корпусу під час ремонту суден. Вимоги безпеки
НПАОП 35.3-1.13-83 Правила безпеки праці при роботі з рідиною НГЖ-4
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№ з/п
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

Назва акта
НПАОП 35.3-1.14-60 Тимчасові правила з техніки безпеки при роботі з гептилом
НПАОП 35.3-1.17-59 Тимчасові правила з техніки безпеки та промислової санітарії при роботі з агресивною рідиною ЖРД
НПАОП 35.3-1.24-75 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при доводці і усуненні дефектів літаків і вертольотів на
льотно-випробувальних станціях (аеродромах)
НПАОП 35.3-1.25-59 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при випробуванні повітряно-реактивних двигунів на
випробувальних станціях
НПАОП 35.3-1.27-89 Правила безпеки праці при пневмогідровипробуваннях
НПАОП 35.3-1.28-67 Тимчасові правила будови і безпечної експлуатації повітропроводів і азотопроводів високого тиску (1001000 кг/см2), ПТВД-67/100-1000
НПАОП 35.3-1.29-68 Тимчасові правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для компонентів рідкого палива ПТК68/1-4000
НПАОП 35.3-1.32-90 Правила безпеки праці при випробуванні виробів космічної техніки у термобарокамерах
НПАОП 35.3-1.36-91 Правила безпеки праці при герметизації виробів космічної техніки
НПАОП 35.3-1.48-75 Тимчасові правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цехах кінцевого складання літальних апаратів
НПАОП 35.3-3.16-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям підприємств та організацій авіаційної та оборонної промисловості
НПАОП 35.3-7.05-91 Вимоги безпеки при роботі з лакофарбувальними матеріалами
НПАОП 37.0-5.17-86 Інструкція щодо безпечної організації робіт при утилізації побутової радіоелектронної апаратури
НПАОП 29.0-3.02-06 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості
НПАОП 31.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам електротехнічної промисловості
НПАОП 32.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам радіоелектронної промисловості
НПАОП 35.1-3.15-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам суднобудівної промисловості
НПАОП 35.3-1.02-06 Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів
ЕНЕРГЕТИКА
НПАОП 40.1-1.03-76 Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд та
гідромеханічного обладнання електростанцій
НПАОП 40.1-1.08-90 Правила промсанітарії при виконанні робіт на невимкнутих повітряних лініях електропередач змінного
струму напругою 110-1150 кВ
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№ з/п
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.

Назва акта
НПАОП 40.1-3.02-84 Нормативи річної потреби в засобах захисту при експлуатації тепломеханічного і гідротехнічного
обладнання електростанцій і теплових мереж
НПАОП 40.1-3.03-84 Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям підприємств і організацій Міненерго CРCР
НПАОП 40.1-3.04-70 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 40.1-3.19-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості
НПАОП 40.1-5.04-80 Інструкція з експлуатації індивідуальних екрануючих комплектів спецодягу для роботи в
електроустановках напругою 400, 500 і 750 кВ частотою 50 Гц
НПАОП 40.1-5.16-89 Інструкція з техніки безпеки при виконанні робіт щодо опресування проводів ліній електропередач
НПАОП 40.3-1.05-89 Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива
НПАОП 40.3-1.06-79 Правила вибухопожежобезпеки мазутних тепляків
НПАОП 40.3-1.09-81 Правила техніки безпеки при виконанні теплоізоляційних, обмурувальних та антикорозійних робіт
НПАОП 40.3-1.28-74 Правила будови і безпечної експлуатації електродних котлів ЦТ-3187
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
НПАОП 40.3-1.16-93 Правила вибухопожежобезпеки паливоподач електростанцій
БУДІВНИЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

307.

НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів

308.
309.

НПАОП 26.1-1.01-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в скляній промисловості
НПАОП 26.1-1.02-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві кварцового скла та виробів з нього

310.

НПАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна

311.

НПАОП 26.0-3.29-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості

312.
313.
314.

НПАОП 26.14-1.07-85 Правила техніки безпеки при роботі з скловолокном і склотканиною
НПАОП 26.23-1.33-69 Правила техніки безпеки і промсанітарії на підприємствах електрокерамічного виробництва
НПАОП 26.4-1.01-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки
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№ з/п
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.

Назва акта
НПАОП 26.6-1.01-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві силікатного бетону автоклавного твердіння
НПАОП 26.6-1.04-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості стінових та в'яжучих матеріалів
НПАОП 26.6-1.05-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних та бетонних
конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор
НПАОП 26.65-1.01-82 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестоцементній промисловості
НПАОП 26.65-1.02-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестовій промисловості
НПАОП 26.8-7.05-73 Єдині вимоги з техніки безпеки у виробництві алмазного інструменту і порошків
НПАОП 26.82-1.01-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості теплоізоляційних матеріалів
НПАОП 26.82-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості пористих наповнювачів
НПАОП 45.2-1.02-90 Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства
НПАОП 45.2-5.19-82 Інструкція з техніки безпеки при застосуванні будівельно-монтажних пістолетів в організаціях Міненерго
CРCР
НПАОП 45.2-5.20-85 Інструкція з техніки безпеки при розміщенні, установленні та експлуатації мобільних (інвентарних)
споруджень контейнерного типу в підрозділах Міненерго CРCР
НПАОП 45.21-1.04-79 Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель
НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах
НПАОП 45.21-3.04-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтнобудівельних роботах паросилового та енергетичного господарства
НПАОП 45.25-5.01-80 ВБН 410-80 Інструкція щодо використання порохових інструментів при виконанні монтажних та
спеціальних будівельних робіт
НПАОП 45.31-1.10-83 Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт на об’єктах Міненерго СРСР
НПАОП 26.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів
НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів
НПАОП 45.2-1.11-97 Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного бетону та залізобетону
НПАОП 45.2-1.12-01 Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств
НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві
НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
НПАОП 45.21-1.09-97 Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом «продавлювання»
НПАОП 45.25-1.01-92 Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів
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№ з/п
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.

356.
357.
358.
359.
360.

Назва акта
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 01.1-1.18-85 Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих заводів
НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство
НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба
НПАОП 01.2-1.11-12 Правила охорони праці у тваринництві. Конярство
НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання
сільськогосподарського виробництва
НПАОП 01.41-1.02-67 Правила техніки безпеки при транспортуванні, збереженні нафтопродуктів та заправленні машин у
сільському господарстві
НПАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою)
НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві
НПАОП 01.41-1.09-68 Правила зберігання вогненебезпечних хімічних речовин захисту рослин на складах і базах системи
сільгосптехніки
НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем
НПАОП 01.50-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві
НПАОП 02.0-1.08-95 Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах
України
НПАОП 02.0-3.03-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту для працівників лісового господарства
РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
НПАОП 05.0-1.01-07 Правила безпеки праці для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного
господарства
НПАОП 05.0-1.02-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден
НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств
НПАОП 05.0-3.03-06 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам рибного господарства
НПАОП 05.1-1.02-79 Правила з техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості СРСР внутрішніх водоймищ та
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№ з/п
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.

368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.

Назва акта
прибережного плавання
НПАОП 05.1-1.03-07 Правила охорони праці для працівників морських рибних портів
НПАОП 05.2-1.12-12 Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна
Міністерства хлібопродуктів СРСР
НПАОП 15.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництва
НПАОП 15.0-3.02-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості
НПАОП 15.0-3.03-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості
НПАОП 15.0-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне,
тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфюмерно-косметичне та ефіролійне виробництво)
НПАОП 15.1-1.03-84 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження бруцельозом
НПАОП 15.1-1.04-86 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження туберкульозом
НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини
НПАОП 15.3-1.17-72 Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної
промисловості
НПАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока
НПАОП 15.62-1.04-97 Правила безпеки при виробництві крохмалепатокової продукції
НПАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
НПАОП 15.8-1.28-72 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій промисловості
НПАОП 15.89-1.12-74 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств дріжджової промисловості
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва
НПАОП 15.9-1.27-12 Правила охорони праці для виноробного виробництва
ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
НПАОП 16.0-1.16-97 Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва
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№ з/п
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.

398.
399.
400.
401.
402.

Назва акта
ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
НПАОП 17.0-1.01-13 Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва
НПАОП 17.0-3.01-79 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств текстильної і легкої промисловості
НПАОП 17.0-3.02-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам текстильного (бавовняного) виробництва
НПАОП 17.0-3.03-12 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівників виробництва нетканих матеріалів
НПАОП 17.0-7.12-83 ОСТ 17-943-83 Процеси виробничі підприємств текстильно-галантерейної промисловості. Вимоги
безпеки
НПАОП 17.2-1.01-08 Правила охорони праці у вовняному виробництві
НПАОП 17.2-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам вовняного виробництва
НПАОП 17.6-1.11-06 Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості
НПАОП 17.6-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам трикотажного виробництва
НПАОП 17.14-7.13-84 ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств льняної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 17.15-7.06-85 ОСТ 17-346-85 Процеси виробничі підприємств шовкової промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів
ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОГО ОДЯГУ ТА ХУТРА
НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва
НПАОП 18.3-1.01-12 Правила охорони праці при виробництві хутра та хутряних виробів
НПАОП 18.3-3.01-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів
ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ ТА ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ
НПАОП 19.0-1.01-07 Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва
НПАОП 19.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам шкіряної галузі промисловості
НПАОП 19.2-1.01-12 Правила охорони праці при виробництві шкіргалантерейних виробів
НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці при виробництві взуття
НПАОП 19.3-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам взуттєвої галузі промисловості
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Назва акта
ВИРОБНИЦТВО І ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
НПАОП 20.0-1.03-13 Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит
НПАОП 20.0-3.10-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту для працівників деревообробної промисловості
НПАОП 20.1-1.01-72 Правила безпечної експлуатації посудин-наповнювачів гідравлічних пресів ПР6 і ПР6Л у виробництві
деревостружкових плит
ВИДАВНИЧА СПРАВА
НПАОП 22.1-1.01-96 Правила охорони праці для видавництв і редакцій
НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
НПАОП 22.1-3.03-85 Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту
НПАОП 22.2--3.44-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі
ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ, ІГРАШОК ТА ІНШИХ ВИРОБІВ
НПАОП 36.1-1.01-10 Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого
виробництва
НПАОП 36.5-7.04-84 ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств з виробництва іграшок. Вимоги безпеки
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ І ПОСЕРЕДНИЦТВО У ТОРГІВЛІ
НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних
робіт на об’єктах оптової торгівлі
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі
НПАОП 52.0-7.02-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам державної торгівлі
НПАОП 52.21-1.02-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на плодоовочевих підприємствах системи Міністерства
торгівлі СРСР
НПАОП 52.47-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі
НПАОП 52.7-1.08-8 Правила з охорони праці при обслуговуванні побутової радіоелектронної апаратури
ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування
НПАОП 55.0-1.14-98 Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини
20

№ з/п
421.
422.
423.
424.
425.

426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.

433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.

Назва акта
НПАОП 55.0-1.34-02 Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції
ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
НПАОП 65.1-1.01-67 Правила з охорони праці касирів в установах Держбанку СРСР
НПАОП 65.1-1.02-74 Правила з охорони праці та техніки безпеки працівників інкасації в установах Державного банку СРСР
НПАОП 65.1-1.03-74 Правила з охорони праці та техніки безпеки в державних трудових ощадних касах
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ
НПАОП 72.0-1.01-75 Правила з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії для обчислювальних центрів,
машинолічильних станцій, районних (міських) інформаційно-обчислювальних станцій (центрів) ЦСУ СРСР
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ
НПАОП 73.0-1.05-79 Правила безпеки при проведенні експедиційних робіт установами АН СРСР
НПАОП 73.1-1.10-71 Правила безпечної експлуатації лабораторних автоклавів в установах АН СРСР
НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях
НАДАННЯ ПОСЛУГ
НПАОП 74.81-1.08-86 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фотопідприємств системи Мінпобуту УРСР
НПАОП 74.82-7.85-84 ОСТ 25 1169-84 Виробництво тари і роботи пакувальні. Вимоги безпеки
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
НПАОП 75.0-3.40-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам державних установ
ОСВІТА
НПАОП 80.0-1.01-89 Правила безпечної роботи з хімічними речовинами у вищих та середніх спеціальних навчальних
закладах, на підприємствах і в установах сиcтеми Держосвіти СРСР
НПАОП 80.0-1.09-00 Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійнотехнічних навчальних закладах і вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації
НПАОП 80.0-1.12-04 Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної
середньої освіти
НПАОП 80.2-1.01-12 Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та
хімії загальноосвітніх навчальних закладів
НПАОП 80.21-1.03-98 Правила безпеки під час трудового навчання і літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів
загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 80.3-3.41-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям вищих учбових закладів
НПАОП 80.42-1.01-02 Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна
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Назва акта
підготовка учнів з автосправи
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ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
НПАОП 85.0-3.01-88 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 85.11-1.05-70 Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних
лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи Міністерства охорони здоров’я СРСР
НПАОП 85.11-1.06-70 Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)
НПАОП 85.11-1.10-84 Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я.
Загальні вимоги
НПАОП 85.11-1.13-59 Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони
праці персоналу цих установ
НПАОП 85.11-3.02-84 Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття, санітарно-гігієнічного одягу, санітарного взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям закладів, підприємств, організацій і господарств санітарнокурортної системи профспілок
НПАОП 85.13-1.12-64 Правила обладнання і експлуатації стоматологічних поліклінік, відділень, кабінетів і зуботехнічних
лабораторій
НПАОП 85.14-1.08-79 Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій,
дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних
установок
НПАОП 85.14-1.09-81 Правила обладнання, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої
гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони
здоров’я СРСР
НПАОП 85.20-1.03-99 Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
СФЕРА ВІДПОЧИНКУ, РОЗВАГ, КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
НПАОП 92.0-1.01-09 Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів
НПАОП 92.0-1.02-12 Правила безпеки з улаштування безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас
НПАОП 92.0-1.03-13 Правила охорони праці для працівників бібліотек
НПАОП 92.0-3.01-83 Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств,
організацій і закладів Міністерства культури СРСР
НПАОП 92.0-3.46-82 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури
НПАОП 92.11-1.03-80 Правила техніки безпеки і промислової санітарії для кіностудій Держкіно СРСР
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Назва акта
НПАОП 92.13-1.07-76 Правила пожежної безпеки, техніки безпеки та виробничої санітарії для організацій кінопрокату
НПАОП 92.2-1.12-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах телебачення і радіомовлення
НПАОП 92.34-1.02-74 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в циркових підприємствах
НПАОП 92.5-1.03-97 Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості
НПАОП 92.52-1.02-74 Правила техніки безпеки в музеях
НПАОП 92.53-1.07-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для зоопарків
НПАОП 92.61-5.01-81 Інструкція з техніки безпеки при експлуатації спортивних споруд
НПАОП 92.62-5.02-81 Інструкція про організаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки та зниження
травматизму при здійсненні навчально-тренувального процесу і проведенні спортивних змагань
НПАОП 92.72-1.04-59 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в парках і садах культури і відпочинку
ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
НПАОП 93.0-1.01-59 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для пралень установ і підприємств охорони здоров’я
НПАОП 93.0-1.02-97 Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за
індивідуальними замовленнями населення
НПАОП 93.0-1.03-97 Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу
НПАОП 93.0-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень
НПАОП 93.0-1.07-97 Правила охорони праці для перукарень
НПАОП 93.0-3.02-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам побутового обслуговування
НПАОП 93.01-1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу
НПАОП 93.03-1.08-00 Правила охорони праці на підприємствах ритуального обслуговування населення
ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ І ТОРФУ
НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 10.0-5.05-04 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв
вентиляційних установок
НПАОП 10.0-5.09-04 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу
НПАОП 10.0-5.37-13 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових
виробках шахт, небезпечних за газом
НПАОП 10.0-5.38-13 Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках
НПАОП 10.0-5.39-13 Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та
електроустаткування загального призначення в шахтах,
небезпечних за газом або пилом
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НПАОП 10.0-5.40-13 Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень
НПАОП 10.0-5.41-13 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального
струмового захисту в мережах напругою до 1200 В
НПАОП 10.0-5.42-13 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за
раптовими викидами, що розробляють круті пласти
НПАОП 10.0-5.43-13 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів
НПАОП 10.0-5.44-13 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування
НПАОП 10.0-5.01-04 Інструкція зі складання планів ліквідації аварій
НПАОП 10.0-5.02-04 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт
за метаном
НПАОП 10.0-5.06-04 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань
НПАОП 10.0-5.07-04 Інструкція з комплексного знепилювання повітря
НПАОП 10.0-7.11-80 Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті (переробити в СОУ)
НПАОП 10.0-7.12-83 Типові рішення щодо безпечного перевезення людей і вантажів локомотивами у виробках з нахилом від
0,005 о/оо до 0,050о/оо
НПАОП 10.0-7.13-83 Тимчасові вимоги безпеки при експлуатації монорейкових доріг у вугільних шахтах
НПАОП 10.0-7.14-81 Єдині вимоги з безпечної експлуатації перекидачів
НПАОП 10.0-1.04-64 Правила безпеки під час прохідки стовбурів шахт спеціальним способом (скасувати або переробити в
СОУ)
НПАОП 10.0-5.04-04 Інструкція із застосування холодильних установок
НПАОП 10.0-5.10-04 Інструкція зі складання вентиляційних планів
НПАОП 10.0-7.05-90 Керівництво щодо боротьби з ендогенними пожежами на шахтах
НПАОП 10.0-7.15-84 Проект встановлення меж небезпечної зони і ведення гірничих робіт у небезпечній зоні біля затоплених
виробок
НПАОП 10.0-7.10-80 Тимчасові вимоги безпеки до технології та засобів для спуску негабаритних вантажів під вантажними
посудинами
НПАОП 10.0-7.09-82 Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих
шахт
НПАОП 10.0-5.35-95 Інструкція з навчання працівників шахт 05.07.1982 Мінвуглепром СРСР
НПАОП 10.0-5.25-89 Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля,
породи і газу
НПАОП 10.0-5.36-96 Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок
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Назва акта
НПАОП 10.2-3.01-83 Норми безпеки при експлуатації електрообладнання на вугільних розрізах
НПАОП 10.0-7.06-86 Вказівка про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах
НПАОП 10.0-5.03-04 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях
НПАОП 10.0-5.08-04 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень
НПАОП 10.0-5.18-04 Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт
НПАОП 10.0-5.19-04 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах
НПАОП 10.0-5.20-04 Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів
НПАОП 10.0-5.21-04 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів
НПАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за
нафтогазопроявами
НПАОП 10.0-5.23-84 Інструкція щодо перевезення людей стрічковими конвейєрами в підземних виробках вугільних шахт
НПАОП 10.0-5.24-76 Інструкція з техніки безпеки і безпеки переміщення на промплощадках шахт (розрізів підприємств,
пов’язаних з навантаженням та розвантаженням залізничних вагонів)
НПАОП 10.0-5.26-88 Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих
ударів
НПАОП 10.0-5.27-84 Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля затоплених виробок
НПАОП 10.0-5.28-87 Інструкція щодо прогнозу і попередження раптових проривів метану із грунту гірничих виробок
НПАОП 10.0-5.30-79 Інструкція з 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
НПАОП 10.0-5.31-81 Інструкція з безпечного установлення шахтного рухомого складу на рейки
НПАОП 10.0-5.32-85 Інструкція з безпечної експлуатації рейкових надгрунтових доріг у вугільних шахтах
НПАОП 10.0-5.33-76 Інструкція з техніки безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті устаткування вертикальних
стовбурів шахт
НПАОП 10.0-5.34-83 Інструкція щодо виконання захисного заземлення з використанням природних заземлювачів (у вугільних
шахтах)
НПАОП 10.0-7.07-87 Методичні вказівки з організації навчання гірників щодо користування саморятувальниками в димових
камерах
НПАОП 10.0-7.08-93 Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт
НПАОП 10.3-1.01-87 Правила безпеки праці на підприємствах торф’яної промисловості
НПАОП 10.3-3.01-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям торфозаготівельних та торфопереробних підприємств
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Назва акта
ТРАНСПОРТ
НПАОП 60.21-1.32-82 Правила техніки безпеки в господарстві руху метрополітенів ЦМетро/4107
НПАОП 60.21-1.35-84 Правила техніки безпеки при утриманні та ремонті штучних споруд метрополітенів Цметро/4238
НПАОП 60.21-1.36-84 Правила техніки безпеки при виконанні робіт у колійному господарстві метрополітенів Цметро/4239
НПАОП 60.21-1.37-82 Правила техніки безпеки при експлуатації та ремонті інженерно-технічного устаткування на
метрополітенах ЦМ-4098
НПАОП 60.21-1.38-89 Правила охорони праці при обслуговуванні, експлуатації та ремонті пристроїв автоматики, сигналізації
та зв’язку метрополітенів ЦМ-3987
НПАОП 60.21-1.39-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при капітальних ремонтах (КР-1 і КР-2) моторвагонного
рухомого складу метрополітенів Цметро/4328
НПАОП 61.1-1.01-76 Правила техніки безпеки на суднах морського флоту
НПАОП 61.1-1.03-77 Правила техніки безпеки при виконанні робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту
НПАОП 61.1-1.17-89 Єдині правила безпеки перевезення вантажів і пасажирів на морських суднах Міннафтопрому
НПАОП 61.1-3.33-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям морського транспорту
НПАОП 61.1-5.01-86 Інструкція щодо забезпечення безпечних морських буксирувань суден та інших плаваючих споруд
НПАОП 61.2-3.32-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям річкового транспорту
НПАОП 62.0-1.03-74 Правила перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом
НПАОП 63.1-1.06-85 Правила техніки безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт на транспортно-складських
роботах
НПАОП 63.11-7.04-84 ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки
НПАОП 63.21-1.03-78 Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств
НПАОП 63.21-1.04-78 Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств
НПАОП 63.21-1.06-70 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні робіт на ланкоскладальних базах ПМС
ЦП-2651
НПАОП 63.21-1.08-79 Правила техніки безпеки та промислової санітарії при підготовці цистерн і вагонів для нафтобітуму до
наливу та ремонту
НПАОП 63.21-1.10-69 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для рейкозварювальних підприємств
НПАОП 63.21-1.11-90 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні робіт щодо реконструкції та капітального
ремонту інженерних споруд
НПАОП 63.21-1.15-89 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в господарстві сигналізації, зв’язку та обчислювальної
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Назва акта
техніки залізничного транспорту ЦЩ-4695
НПАОП 63.21-1.18-89 Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу
та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу ЦТ- 4769
НПАОП 63.21-1.19-61 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації паровозів ЦТ-2123
НПАОП 63.21-1.20-63 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при ремонті паровозів у депо ЦТ-2337
НПАОП 63.21-1.21-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для працівників хімікотехнічних лабораторій
залізничного транспорту ЦТ- 3451
НПАОП 63.21-1.23-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для робітників відбудованих поїздів залізниць Союзу РСР
ЦРБ-4128
НПАОП 63.21-1.26-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів і дільниць підприємств
залізничного транспорту ЦТБР-4665
НПАОП 63.21-1.40-90 Правила охорони праці при ремонті рухомого складу та виробництві запасних частин
НПАОП 63.21-1.47-79 Правила охорони праці при виконанні робіт щодо захисних лісових насаджень на залізничному
транспорті ЦП-3877
НПАОП 63.22-1.02-90 Правила безпеки праці при виконанні очисних, фарбувальних, ізолювальних робіт на підприємствах і
суднах річкового флоту
НПАОП 63.22-1.03-75 Правила техніки безпеки при виконанні морських днопоглиблювальних робіт і експлуатації засобів
навігаційного обладнання морських шляхів
НПАОП 63.22-1.04-88
Правила безпеки в морських портах
НПАОП 63.22-1.07-85 Правила з електробезпеки при електропостачанні суден Мінморфлоту СРСР, що ремонтуються та
будуються
НПАОП 63.22-1.08-84 Правила безпеки праці при виконанні днопоглиблювальних робіт і обслуговуванні спеціальних
механізмів днопоглиблювальних земснарядів річкового флоту
НПАОП 63.22-1.10-73 Правила техніки безпеки при обслуговуванні судноплавної обстановки на внутрішніх водних шляхах
НПАОП 63.22-1.11-76 Правила техніки безпеки при виконанні виправних робіт на внутрішніх водних шляхах
НПАОП 63.23-1.01-84 Правила техніки безпеки при експлуатації об’єктів радіотехнічного забезпечення польотів та
електрозв’язку цивільної авіації
НПАОП 63.23-7.14-89 Вимоги безпеки при роботі з електротехнічним папером типу ЕХБ у підрозділах польотної інформації
цивільної авіації
НПАОП 0.00-7.07-87 Вимоги безпеки при роботі на висоті
НПАОП 45.21-1.06-91 Правила охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації залізниць
НПАОП 45.23-1.05-91 Правила охорони праці при спорудженні полотна залізниць
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Назва акта
НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів
НПАОП 60.2-3.06-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам автомобільного транспорту
НПАОП 60.21-1.34-91 Правила техніки безпеки при експлуатації, технічному обслуговуванні та поточному ремонті рухомого
складу метрополітенів
НПАОП 61.2-1.03-91 Правила безпеки праці на суднах річкового флоту
НПАОП 63.21-1.05-91 Правила охорони праці робітників воєнізованої охорони Міністерства шляхів сполучень
НПАОП 63.22-1.06-91 Правила безпеки праці на промислових підприємствах Мінморфлоту СРСР
НПАОП 63.22-1.12-91 Правила безпеки праці на перевантажувальних роботах у річкових портах
НПАОП 63.23-1.06-98 Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки
НПАОП 45.23-1.05-91 Правила охорони праці при спорудженні полотна залізниць
НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів
НПАОП 45.21-1.06-91 Правила охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації залізниць
НПАОП 0.00-1.03-06 Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті
НПАОП 60.1-1.01-04 Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному
транспорті
НПАОП 60.1-1.02-12 Правила безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування
залізниць
НПАОП 60.1-3.02-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам метрополітенів
НПАОП 62.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам авіаційного транспорту
НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг
НПАОП 63.21-1.02-00 Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту дорожньої техніки
НПАОП 63.21-1.09-08 Правила охорони праці для працівників кар’єроуправлінь
НПАОП 63.21-1.12-07 Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів
НПАОП 63.21-1.13-08 Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
НПАОП 63.21-1.17-08 Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу
НПАОП 63.21-1.22-07 Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному
транспорті
НПАОП 63.21-1.24-03 Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та
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№ з/п
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.

Назва акта
рефрежераторного рухомого складу
НПАОП 63.21-1.25-07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві
НПАОП 63.21-1.27-08 Правила охорони праці під час перевезення працівників, розміщення житлових, побутових і службових
вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту
НПАОП 63.21-1.53-03 Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерни для нафтопродуктів та
вагонів бункерного типу для нафтобітуму
НПАОП 63.21-5.01-08 Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів
НПАОП 63.23-1.02-08 Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах
цивільної авіації
НПАОП 63.23-1.03-08 Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спец рідинами
НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями
НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів
НПАОП 26.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів
НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів
НПАОП 45.23-1.06-00 Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг
НПАОП 60.1-1.04-06 Правила безпеки праці на складах палива залізниць
НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях
НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам залізничного транспорту України
НПАОП 60.2-1.01-06 Правила охорони праці на міському електричному транспорті
НПАОП 63.21-1.07-00 Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг
НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам дорожнього господарства
НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних
транспортних засобів
Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
Порядок проведення обов’язкового технічного контролю великовантажних та інших технологічних транспортних засобів
Положення про уніфіковану автоматизовану електронно-облікову систему для ведення обліку великовантажних та інших
технологічних транспортних засобів
Наказ «Про затвердження форм документів, необхідних для здійснення обліку, реєстрації, проведення обов’язкового технічного
контролю великовантажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів»
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№ з/п
615.

616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.

Назва акта
Порядок роботи, пов’язаної з відомчою реєстрацією та ведення обліку великовантажних транспортних засобів та інших
технологічних транспортних засобів
ЗВ'ЯЗОК
НПАОП 45.24-1.04-89 Правила охорони праці на водолазних роботах Мінзв’язку СРСР
НПАОП 45.21-1.10-84 Техніка безпеки при будівництві споруд зв’язку. Частина I. Техніка безпеки при організації будівельного
виробництва
НПАОП 45.21-1.02-83 Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств. Видання третє
НПАОП 64.2-1.02-87 Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач
НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах
НПАОП 64.2-1.03-98 Правила безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення
НПАОП 64.2-1.06-98 Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення
НПАОП 64.2-1.07-96 Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення
НПАОП 64.2-1.08-96 Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях
НПАОП 64.2-3.04-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам зв’язку
НПАОП 64.11-1.01-03 Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв’язку
ВИРОБНИЦТВО ТА ОБЄКТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів
НПАОП 0.00-3.16-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам нафтогазової промисловості
НПАОП 0.00-8.11-12 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин
НПАОП 23.2-3.26-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам нафтопереробної промисловості
НПАОП 24.0-1.20-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва товарів побутової хімії
НПАОП 24.0-1.21-14 Правила безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку
НПАОП 24.0-3.04-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва
НПАОП 24.1-1.32-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів
НПАОП 24.1-1.33-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив
НПАОП 24.1-1.34-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних
добрив (крім азотної продукції)
НПАОП 24.1-1.35-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва барвників та пігментів
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№ з/п
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.

655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.

Назва акта
НПАОП 24.1-1.36-13 Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору
НПАОП 24.3-1.18-13 Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості
НПАОП 24.5-1.22-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва синтетичних мийних засобів
НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції
НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних масс
НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами
НПАОП 25.0-1.03-13 Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів
НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництвах пластмасових виробів
НПАОП 25.0-1.05-13 Правила охорони праці на об’єктах при ротаційному формуванні пластмасс
НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних масс
НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та застосуванні хлору
НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах
НПАОП 0.00-1.49-09 Правила охорони праці для виробництв суховальцованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної
мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас,синтетичних смол, електроізоляційних
матеріалів і гумотехнічних виробів
НПАОП 0.00-6.09-10 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок
гідрогенізаційних процесів у нафто-переробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах
НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві
НПАОП 24.0-1.01-08 Правила охорони праці в содовій промисловості
НПАОП 24.0-1.19-05 Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого
аміаку (аміакопроводів)
НПАОП 24.0-3.03-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 2)
НПАОП 24.1-1.01-10 Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту
НПАОП 24.1-1.06-10 Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів
НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості
НПАОП 25.1-1.01-09 Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва
дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них
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№ з/п
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.

Назва акта
НПАОП 25.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі
НПАОП 11.1-1.15-13 Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення нафти і газу в акваторіях
Чорного та Азовського морів
НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів
НПАОП 0.00-6.16-12 Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з
використанням газу в побуті
НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і
газопроводів
НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних
ітоксичних газах
НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і
нафтопереробних виробництв
НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій
обробці металів
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
НПАОП 0.00-1.46-70 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 0.00-7.01-72 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 0.00-7.02-93 Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування
нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв
НПАОП 23.1-5.01-86 Iнструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах
Міннафтохімпрому СРСР
НПАОП 23.1-5.01-86 Iнструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах
НПАОП 23.2-1.01-76 Правила безпеки під час експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової
промисловості
НПАОП 23.2-1.02-91 Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем
НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів
НПАОП 23.2-5.03-83 Iнструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств Міннафтохімпрому СРСР
НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 1)
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Назва акта
НПАОП 24.0-4.02-77 Типове положення з організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгіртехнагляду
СРСР об’єктах з хімічними процесами
НПАОП 24.0-7.01-89 Рекомендації щодо визначення рівня вибухонебезпечності хіміко-технологічних об’єктів та їх
протиаварійного захисту
НПАОП 24.1-1.01-10 Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту
НПАОП 24.1-1.03-81 Правила безпеки при застосуванні та зберіганні дихлоретану в установах, організаціях і на підприємствах
АН СРСР
НПАОП 24.1-1.08-81 Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН
СРСР
НПАОП 24.1-1.09-73 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем
НПАОП 24.1-1.10-87 Правила безпеки для кислотних виробництв галузі
НПАОП 24.1-1.15-77 Правила безпеки при виробництві органічних хімічних реактивів
НПАОП 24.1-1.16-75 Правила безпеки при виробництві перекису водню, йоду, брому, амінок, хлористого водню, фреонів та
фтормономерів
НПАОП 24.1-1.17-85 Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруйних речовин і хлору на
підприємствах галузі
НПАОП 24.1-1.31-83 Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН
СРСР
НПАОП 24.1-5.05-86 Інструкція щодо заходів безпеки під час роботи з метанолом на підприємствах і в організаціях
Міннафтохімпрому СРСР
НПАОП 24.1-5.06-86 Інструкція щодо заходів безпеки при роботі з метанолом на підприємствах і в організаціях Мінхімпрому
НПАОП 24.1-7.04-85 Типовий план ліквідації аварій з рідким хлором
НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти
НПАОП 24.11-1.03-78 Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води
НПАОП 24.11-1.18-84 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем
НПАОП 24.15-1.18-76 Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості
НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості
НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безпеки для виробництв медичної промисловості
НПАОП 24.4-3.37-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів
НПАОП 24.4-3.38-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості
НПАОП 24.4-3.39-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
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№ з/п

708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.

Назва акта
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
НПАОП 24.66-1.01-82 Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германію і кремнію)
НПАОП 24.66-1.02-87 Правила безпеки при виробництві кристалічного кремнію та електротехнічного силуміну
НПАОП 24.66-1.09-70 Правила з охорони праці у виробництві покриттів металевих і неметалевих неорганічних
НПАОП 24.66-1.10-79 Правила безпеки при виробництві елементоорганічних сполук
НПАОП 25.2-1.01-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в покрівельній гідроізоляційній промисловості
НПАОП 25.2-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві будівельних матеріалів та виробів з
полімерної сировини
НПАОП 25.2-1.08-87 Правила безпеки праці при автоклавному витоплюванні модельної маси парою
НПАОП 25.2-1.09-79 Правила безпеки праці при автоклавному формуванні полімерних матеріалів
НПАОП 25.2-1.15-76 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі з пінополіуретаном
НПАОП 25.2-1.16-80 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні форм і стержнів із піщано-смоляних
сумішей холодного отвердіння
НПАОП 25.2-1.36-85 Правила техніки безпеки при роботі з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі
НПАОП 25.2-7.27- 85 ОСТ 15 337-85 Процеси виробництва наплавів із пінополіетилена . Вимоги безпеки
НПАОП 25.24-7.03-84 ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 60.24-1.09-84 Правила безпечного перевезення нафти автомобільним транспортом
НПАОП 60.3-1.08-77 Правила безпеки при експлуатації конденсатопроводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів
НПАОП 60.3-1.19-78 Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації магістральних
нафтопродуктопроводів 11.12.1978 ЦК галузевої
НПАОП 63.2-1.13-87 Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій
НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України
НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України
НПАОП 11.1-1.07-90 Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості
НПАОП 11.1-1.11-86 Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів
НПАОП 11.2-1.18-82 Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і
газоконденсатних родовищах
НПАОП 11.2-5.02-86 Інструкція з безпеки навантажувальних робіт при розвідці та розробці нафтових і газових родовищ на
континентальному шельфі СРСР КД 51-01-22-86
ДНАОП 1.1.23-4.07-93 Положение об аттестации сварщиков пластмас на право выполнения сварочных работ при
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№ з/п
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.

740.

741.

742.
743.
744.

745.

Назва акта
строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб
ДНАОП 1.1.23-4.06-93 Положення про атестацію зварювального обладнання, яке використовується при зварювальних роботах
на будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних
компресорних станцій (АГНКС)
НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях
НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць
НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок
ДОЗВІЛЬНА ТА ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю, затверджені наказом МНС України від 10.12.2012 № 1387,
зареєстрованим у Мін’юсті України 02.01.2013 за № 10/22542.
Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки затверджений
наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.12.2004 № 270, зареєстрованим у Мін’юсті України 20.12.2004 за №1604/10203
Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування
підвищеної небезпеки, затверджений наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 № 16, зареєстрованим у Мін’юсті України
07.02.2007 за № 103/13370
Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне
переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про
охорону праці, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.09.1994 №95, зареєстрованим у Мін’юсті України
20.02.1995 за №44/580
Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від
26.05.2004 № 687, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 03.09.2007 № 195, зареєстрованим у Мін’юсті України
05.11.2007 за № 1247/14514
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29
липня 1993 року № 58 Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України від 27 квітня 2007 року № 24 Про Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 року № 25 Про
затвердження Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 року № 12 Про
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746.

747.
748.

Назва акта
затвердження Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що
сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 року № 26 Про
затвердження Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за
рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Наказ Мінсоцполітики від 2 липня 2012 року № 390 Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами
Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів
Наказ Міністерства праці 30.11.92 р. № 06-41-48 та Міністерства охорони здоров'я 27.11.92 р. Про затвердження Інструкції із
заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць затверджена
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