
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту наказу Міністерства економіки України

“Про внесення змін до Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення”

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення, затверджений наказом Міністерства України 
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06 

липня 2006 року № 424, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 липня 2006 року за № 828/12702
4. Доставлені на місце зберігання  вибухові матеріали 
обліковуються на підставі відправних заводських 
(транспортних) документів або наряду-накладної чи 
наряду-путівки за наявності дозволів відповідних органів  
внутрішніх справ на придбання, зберігання та перевезення 
цих матеріалів.

4. Доставлені на місце зберігання вибухові матеріали 
обліковуються на підставі відправних заводських 
(транспортних) документів або наряду-накладної чи 
наряду-путівки за наявності дозволів відповідних органів 
Національної поліції на придбання, зберігання та 
перевезення цих матеріалів.

5. На складах вибухових матеріалів суб'єкти 
господарювання ведуть облік надходжень та витрат 
вибухових матеріалів у Книзі обліку надходжень та витрат 
вибухових матеріалів (Додаток 1) і в Книзі обліку видачі та 
повернення вибухових матеріалів (Додаток 2). Сторінки 
книг мають бути пронумеровані, прошнуровані та 
скріплені печаткою або пломбою відповідного органу 
внутрішніх справ. Облік у книгах вибухових матеріалів 
щодо кожного найменування здійснюється окремо.

5. На складах вибухових матеріалів суб'єкти 
господарювання ведуть облік надходжень та витрат 
вибухових матеріалів у Книзі обліку надходжень та 
витрат вибухових матеріалів (Додаток 1) і в Книзі обліку 
видачі та повернення вибухових матеріалів (Додаток 2). 
Сторінки книг мають бути пронумеровані, прошнуровані 
та скріплені печаткою або пломбою відповідного органу 
Національної поліції. Облік у книгах вибухових 
матеріалів щодо кожного найменування здійснюється 
окремо.

7. …
     Облік руху вибухових матеріалів на дільничних пунктах 

7. …
     Облік руху вибухових матеріалів на дільничних 



зберігання здійснюється в Книзі  обліку надходжень і 
витрат вибухових матеріалів (Додаток 3). Сторінки книги 
мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені 
печаткою або пломбою відповідного органу внутрішніх 
справ. Облік у цій книзі за кожним найменуванням 
вибухових матеріалів здійснюється окремо.

пунктах зберігання здійснюється в Книзі обліку 
надходжень і витрат вибухових матеріалів (Додаток 3). 
Сторінки книги мають бути пронумеровані, 
прошнуровані та скріплені печаткою  або пломбою 
відповідного органу Національної поліції. Облік у цій 
книзі за кожним найменуванням вибухових матеріалів 
здійснюється окремо.

9. Перевезення вибухових матеріалів з одного місця 
зберігання на інше здійснюється за нарядом-накладною 
(Додаток 4). При цьому переміщення з одного об'єкта на  
інший, що належать різним суб'єктам господарювання, 
здійснюється на підставі дозволів відповідних органів 
внутрішніх справ на право придбання та перевезення 
вибухових матеріалів.
…

9. Перевезення вибухових матеріалів з одного місця 
зберігання на інше здійснюється за нарядом-накладною 
(Додаток 4). При цьому переміщення з одного об'єкта на  
інший, що належать різним суб'єктам господарювання, 
здійснюється на підставі дозволів відповідних органів 
Національної поліції на право придбання та перевезення 
вибухових матеріалів.
…

20. Перевірка правильності обліку вибухових матеріалів 
проводиться особами, призначеними керівником суб'єкта 
господарювання, і представниками органів внутрішніх 
справ та спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та 
державного гірничого нагляду у сфері поводження з 
вибуховими матеріалами або його структурного підрозділу.

20. Перевірка правильності обліку вибухових матеріалів 
проводиться особами, призначеними керівником суб'єкта 
господарювання, і представниками органів 
Національної поліції та територіальних органів 
Держпраці.

23. У разі виявлення в ході перевірки нестачі або 
надлишків вибухових матеріалів потрібно негайно 
повідомити керівника суб'єкта господарювання, а також 
відповідні органи внутрішніх справ та територіальний 
підрозділ  спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та  

23. У разі виявлення в ході перевірки нестачі або  
надлишків вибухових матеріалів потрібно негайно 
повідомити керівника суб'єкта господарювання, а також 
відповідні органи Національної поліції та 
територіальні органи Держпраці для вжиття заходів. 
Усі випадки втрати вибухових матеріалів беруться на 



державного гірничого нагляду для вжиття заходів. Усі 
випадки втрати вибухових матеріалів беруться на облік та 
реєструються суб'єктом господарювання, органами 
внутрішніх справ і спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за 
охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері 
поводження з вибуховими матеріалами.

облік та реєструються суб'єктом господарювання, 
органами Національної поліції та територіальними 
органами Держпраці.

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економіки України                 Юлія СВИРИДЕНКО 
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