ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

станом на 10 липня 2017 року
Зміни
щодо включення нормативно-правових актів до Покажчика
нормативно-правових актів з охорони праці
№
п/п
1

2

3

Позначення
нормативного
акта

Назва нормативного акта

Затвердження
Дата/
Організація
документ/ №

НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та 23.12.2016
нерудних корисних копалин підземним способом
наказ № 1592
Зареєстровано: 30.01.2017
№ 129/29997
НПАОП 60.1-3.31-17 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, 30.01.2017
спеціального взуття та інших засобів індивідуального наказ № 141
захисту працівникам залізничного транспорту
Зареєстровано:
21.02.2017
№ 238/30106
НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охорони праці для працівників виробництва 18.04.2017
солоду, пива та безалкогольних напоїв
наказ № 635
Зареєстровано: 17.05.2017
№ 633/30501

Мінсоцполітики
Мін’юст
Мінсоцполітики
Мін’юст
Мінсоцполітики
Мін’юст

НПАОП, що підлягають виключенню з Покажчика

нормативно-правових актів з охорони праці
№
п/п

Підлягають виключенню

1 НПАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для
кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних,
залізничних, пневмоколісних) кранів, затверджена наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 25.09.1995 № 135,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.10.1995 за № 371/907 (зі
змінами)
2 НПАОП 0.00-5.05-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для
кранівників (машиністів) баштових кранів, затверджена наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 14.11.1995 № 175,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.1995 за № 425/961 (зі
змінами)
3 НПАОП 0.00-5.10-96 Типова інструкція для операторів (машиністів) парових
та водогрійних котлів, затверджена наказом Державного комітету України по
нагляду за охороною праці від 30.04.1996 № 74, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05.06.1996 за № 267/1292 (зі змінами)
4 НПАОП 0.00-5.18-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для
кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових,
напівкозлових), затверджена наказом Державного комітету України по нагляду
за охороною праці від 20.03.1996 № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.03.1996 за № 143/1168 (зі змінами)
5 НПАОП 0.00-5.19-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для
кранівників (машиністів) портальних кранів, затверджена наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 29.01.1996 № 13,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.1996 за № 63/1088 (зі
змінами)

Підстава для виключення

наказ
Міністерства соціальної
політики України
від 27.10.2016 № 1231
«Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких

6 НПАОП 0.00-5.20-94 Типова інструкція для інженерно-технічних працівників,
нормативно-правових актів з
які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією охорони праці», зареєстрований в
вантажопідіймальних кранів, затверджена наказом Державного комітету
Міністерстві юстиції України
України по нагляду за охороною праці від 20.10.1994 № 107, зареєстрованого в
17.11.2016 за № 1494/29624
Міністерстві юстиції України 13.03.1995 за № 58/694 (зі змінами)
7 НПАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в
електромонтажному виробництві, затверджена наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 05.06.2001 № 254, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за № 615/5806
8 НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт
інструментами і пристроями, затверджена наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 05.06.2001 № 254, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за № 616/5807
9 НПАОП 0.00-5.25-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт
пороховими інструментами, затверджена наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 05.06.2001 № 254, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за № 617/5808
10 НПАОП 0.00-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання
електромонтажних робіт на висоті, затверджена наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 05.06.2001 № 254, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за № 618/5809
11 НПАОП 60.2-3.06-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
автомобільного транспорту, затверджені наказом Комітету по нагляду за
охороною праці України від 20.10.1998 № 207, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04.01.1999 за № 1/3294
12 НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне
проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затверджена наказом
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.10.1994
№ 107, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.03.1995 за № 60/596
(зі змінами)
13 НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання
вантажопідіймальних кранів в справному стані, затверджена наказом
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.10.1994
№ 107, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.03.1995 за № 59/595
(зі змінами)
14 НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для
стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани,
затверджена наказом Державного комітету України по нагляду за охороною
праці від 25.09.1995 № 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.10.1995 за № 372/908 (зі змінами)
15 ДНАОП 0.00-5.27 Інструкція з охорони праці під час виконання вантажнорозвантажувальних робіт в електромонтажному виробництві, затверджена
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001
року № 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за №
619/5810
16 НПАОП 45.2-7.01-97 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997
постанова Кабінету Міністрів
№ 409 «Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, України від 23.11.2016 № 1059 «Про
споруд та інженерних мереж»
визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України»
17 НПАОП 0.00-6.06-02 Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов наказ Міністерства економічного
провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і
розвитку і торгівлі України
матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), Міністерства соціальної політики
затверджений наказом Державного комітету України з питань регуляторної України від 16.08.2016 № 1352/884
політики та підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики
зареєстрований у Міністерстві
України від 11.11.2002 № 118/573, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
юстиції України 31.08.2016 за
України 26.11.2002 за № 921/7209
№ 1205/29335
«Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких наказів
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства праці
та соціальної політики України»

18 НПАОП 0.00-1.34-71 Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і
розсипних
родовищ
підземним
способом,
затверджені
наказом
Держгіртехнаглядом СРСР від 31.08.1971

19 НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
залізничного
транспорту
України,
затверджені
наказом
Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 № 12, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 169/8768

наказ
Міністерства соціальної
політики України від 23.12.2016
№ 1592 «Про затвердження Правил
безпеки під час розробки родовищ
рудних та нерудних корисних
копалин підземним способом»,
зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 30.01.2017 за
№ 129/29997
наказ
Мінсоцполітики від 30.01.2017 № 141
«Про затвердження Норм безплатної
видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту
працівникам залізничного
транспорту», зареєстрований в
Мінюсті 21.02.2017 за № 238/30106

20 НПАОП 28.51-1.18-55 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при
термічній обробці алюмінію та його сплавів у селітрових ваннах, затверджені
наказ
Президією ЦК профспілки робітників авіаоборонної промисловості СРСР
Міністерства соціальної
30.12.1955
політики України
від 10.04.2017 № 592
21 НПАОП 92.72-1.04-59 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в парках
«Про визнання такими,
і садах культури і відпочинку, затверджені Мінкультури СРСР 17.02.1959
22 НПАОП 93.0-1.01-59 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для що не застосовуються на території
України, деяких нормативнопралень установ і підприємств охорони здоров’я, затверджені Мінохорони
правових актів СРСР,
здоров’я СРСР 10.04.1959
зареєстрований в Міністерстві
23 НПАОП 35.3-1.17-59 Тимчасові правила з техніки безпеки та промислової
юстиції України 03.05.2017 за
санітарії при роботі з агресивною рідиною ЖРД, затверджені ЦК профспілки
№ 561/30429
робітників авіаоборонпрому 20.07.1959
24 НПАОП 35.3-1.25-59 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при
випробуванні повітряно-реактивних двигунів на випробувальних станціях,
затверджені Мінавіапром СРСР 30.07.1959
25 НПАОП 35.3-1.14-60 Тимчасові правила з техніки безпеки при роботі з
гептилом, затверджені ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 15.12.1960
26 НПАОП 27.5-1.44-61 Правила безпеки при литті та обробці свинцевоцинкових штампів, затверджені ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому
у1961
27 НПАОП 27.5-1.43-61 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при
роботі в ливарних цехах і цехах переплаву алюмінієвих сплавів, затверджені
ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому у1961
28 НПАОП 27.5-1.45-61 Правила безпеки при роботі в ливарних цехах стального,
чавунного та бронзового лиття, затверджені ЦК профспілки робітників
авіаоборонпрому у 1961
29 НПАОП 28.0-1.25-61 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при
проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій, затверджені ЦК
профспілки робітників машинобудування 29.08.1961
30 НПАОП 33.4-1.12-62 Правила з техніки безпеки при механічній обробці
оптичних деталей, затверджені ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому
12.06.1962
31 НПАОП 28.0-1.23-63 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при
обробці та застосуванні алюмінієво-магнієвих і титанових сплавів, затверджені
ЦК профспілки робітників машинобудування 15.01.1963
32 НПАОП 63.21-1.20-63 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при
ремонті паровозів у депо ЦТ-2337, затверджені Міністерство шляхів СРСР
17.10.1963
33 НПАОП 31.4-1.32-66 Правила безпеки при виробництві лужних акумуляторів,
затверджені Мінважмаш СРСР у 1966
34 НПАОП 01.41-1.02-67 Правила техніки безпеки при транспортуванні,
збереженні нафтопродуктів та заправленні машин у сільському господарстві,
затверджені ЦК профспілки працівників сільського господарства 10.05.1967
35 НПАОП 28.51-1.11-67 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при
термічній обробці металів, затверджені Мінпромзв’язку СРСР 26.05.1967

36 НПАОП 35.3-1.28-67 Тимчасові правила будови і безпечної експлуатації
повітропроводів і азотопроводів високого тиску (100-1000 кг/см2), ПТВД67/100-1000, затверджені ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому
08.07.1967
37 НПАОП 65.1-1.01-67 Правила з охорони праці касирів в установах Держбанку
СРСР, затверджені ЦК профспілки працівників державних установ 24.11.1967
38 НПАОП 01.41-1.09-68 Правила зберігання вогненебезпечних хімічних речовин
захисту рослин на складах і базах системи сільгосптехніки, затверджені ВО
„Сільгосптехніка”у 1968
39 НПАОП 35.1-1.06-68 Правила техніки безпеки при організації і проведенні
гідравлічних і пневматичних випробувань системи ВВД-400, затверджені ЦК
профспілки робітників суднобудування у 1968
40 НПАОП 35.1-1.12-68 Правила будови і безпечної експлуатації берегових
компресорних установок і повітропроводів ВВД-400, затверджені ЦК
профспілки робітників суднобудування у 1968
41 НПАОП 35.1-1.14-68 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при
виконанні облицювальних робіт у суднобудуванні, затверджені ЦК профспілки
робітників суднобудування у 1968
42 НПАОП 35.3-1.29-68 Тимчасові правила будови і безпечної експлуатації
трубопроводів для компонентів рідкого палива ПТК-68/1-4000, затверджені ЦК
профспілки робітників авіаоборонпрому 18.09.1968
43 НПАОП 26.23-1.33-69 Правила техніки безпеки і промсанітарії на
підприємствах електрокерамічного виробництва, затверджені Мінважмаш
СРСР 1969
44 НПАОП 27.1-1.46-69 Правила техніки безпеки в мартенівському і
електросталеплавильному виробництві, затверджені ЦК профспілки робітників
авіаоборонпрому у 1969
45 НПАОП 28.5-1.06-69 Правила з техніки безпеки і промисслової санітарії при
електроерозійній обробці металів та їх сплавів, затверджені ЦК профспілки
робітників авіаоборонпрому 20.08.1969
46 НПАОН 00.0-4.01-70 Положення про порядок ведення державного обліку
дільниць надр, наданих у користування, не пов’язане з добуванням корисних
копалин, затверджені Держгіртехнагляд СРСР 28.07.1970
47 НПАОП 73.1-1.10-71 Правила безпечної експлуатації лабораторних автоклавів
в установах АН СРСР, затверджені Президія Академії Наук СРСР 14.01.1971
48 НПАОП 28.5-1.22-71 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при
клепально-складальних роботах, затверджені ЦК профспілки робітників
авіаоборонпрому 17.03.1971
49 НПАОП 32.1-1.01-72 Правила техніки безпеки і промислової санітарії в
електронній промисловості, затверджені Мінелектронпром СРСР ЦК галузевої
профспілки 19.04.1972
50 НПАОП 63.12-1.07-72 Правила з безпечного складування, зберігання,
перевезення, підготовки і внесення в грунт аміачної селітри, затверджені
Мінсільгосп СРСР 12.05.1972
51 НПАОП 28.5-1.11-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при
газоелектричному різанні, затверджені ЦК профспілки робітників
суднобудування 1973
52 НПАОП 28.51-1.10-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при
плазмовому різанн, затверджені і ЦК профспілки робітників суднобудування
1973
53 НПАОП 32.1-5.03-73 Інструкція з техніки безпеки та промсанітарії при
виготовленні виробів електронної техніки, що містять кераміку, із окису
берилію, затверджені Мінелектронпром СРСР Президія ЦК галузевої
профспілки 21.05.1973
54 НПАОП 26.8-7.05-73 Єдині вимоги з техніки безпеки у виробництві алмазного
інструменту і порошків, затверджені Мінверстатопром СРСР 25.06.1973
55 НПАОП 27.35-1.12-73 Правила безпеки при виробництві залізного порошку
методом відновлення (твердим чи комбінованим відновлювачем), затверджені
Держгіртехнагляд СРСР 29.11.1973
Зміни: 1991
56 НПАОП 35.1-1.13-74 Правила установлення посудин, які працюють під
тиском, в приміщеннях виробничих цехів підприємств галузі, затверджені ЦК
профспілки робітників суднобудування у 1974

57 НПАОП 62.0-1.03-74 Правила перевезення небезпечних вантажів повітряним
транспортом , затверджені Міністерством цивільної авіації СРСР 21.01.1974
58 НПАОП 65.1-1.03-74 Правила з охорони праці та техніки безпеки в державних
трудових ощадних касах, затверджені Правлінням Держтрудощадкас СРСР
07.08.1974
59 НПАОП 27.4-1.05-74 Правила безпеки при виробництві цирконію, гафнію та їх
сполук, затверджені Держгіртехнагляд СРСР Мінкольормет СРСР 27.08.1974
60 НПАОП 65.1-1.02-74 Правила з охорони праці та техніки безпеки працівників
інкасації в установах Державного банку СРСР, затверджені Держбанк СРСР
08.10.1974
61 НПАОП 65.1-1.02-74 Правила з охорони праці та техніки безпеки працівників
інкасації в установах Державного банку СРСР, затверджені Держбанк СРСР
08.10.1974
62 НПАОП 35.3-1.48-75 Тимчасові правила техніки безпеки і виробничої санітарії
в цехах кінцевого складання літальних апаратів, затверджені ЦК профспілки
працівників авіаційної і оборонної промисловості 12.12.1974
63 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) , затверджені Мінавіапром СРСР 29.09.1975
64 НПАОП 28.5-1.19-76 Правила безпеки праці при електронно-променевому
зварюванні, затверджені ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому
25.08.1976
65 НПАОП 27.4-1.09-77 Правила безпеки при виробництві сурми та її сполук,
затверджені Держгіртехнагляд СРСР Мінкольормет СРСР 27.09.1977
66 НПАОП 32.1-1.02-77 Правила техніки безпеки і промислової санітарії в
електронній промисловості (доповнення). Розділ 3. Виробництво конденсаторі,
затверджені в Президія ЦК профспілки працівників радіоелектронної
промисловості 23.11.1977
67 НПАОП 52.21-1.02-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на
плодоовочевих підприємствах системи Міністерства торгівлі СРСР,
затверджені Мінторгівлі СРСР 30.12.1977
68 НПАОП 33.1-1.04-78 Правила безпеки та промислової санітарії у виробництві
медичних виробів із скла та фарфору, затверджені Мінмедбіопром СРСР 1978
69 НПАОП 28.51-1.47-78 Тимчасові правила безпеки при плазмовому напиленні,
затверджені ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 10.05.1978
70 НПАОП 29.32-7.04-78 ОСТ 5636-78 Машини лісогосподарські. Загальні
вимоги безпеки, затверджені Держлісгосп СРСР 13.10.1978
71 НПАОП 63.21-1.08-79 Правила техніки безпеки та промислової санітарії при
підготовці цистерн і вагонів для нафтобітуму до наливу та ремонту,
затверджені Міннафтохімпром СРСР 10.10.1979
72 НПАОП 63.12-1.05-79 Правила техніки безпеки при експлуатації
внутрішньозаводського транспорту, затверджені Мінелектронпром СРСР ЦК
галузевої профспілки 24.12.1979
Зміни: 19.08.1981
73 НПАОП 27.1-5.07-80 Інструкція щодо будови та безпечної експлуатації
установок випарного охолодження металургійних печей, затверджені
Мінчормет СРСР 1980
74 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, затверджені Мінсудпром СРСР у 1980
75 НПАОП 32.1-5.16-80 Інструкція при роботі із сильнодіючими отруйними
речовинами на підприємствах і в організаціях Мінрадіопрому СРСР,
затверджені Мінрадіопром СРСР 14.01.1980
76 НПАОП 45.25-5.01-80 ВБН 410-80 Інструкція щодо використання порохових
інструментів при виконанні монтажних та спеціальних будівельних робіт,
затверджені Мінмонтажспецбуд СРСР 01.07.1980
77 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, затверджені
Постановою №180/П-7 24.06.80 (зі змінами)
78 НПАОП 27.4-1.10-80 Правила безпеки при виробництві ртуті, затверджені
Держгіртехнагляд СРСР Мінкольормет СРСР 25.11.1980

79 НПАОП 63.21-3.02-82 Норми безпеки на проектування та експлуатацію
канатних провідників багатоканатних підйомних установок, затверджені
Держгіртехнагляд СРСР 22.02.1982
80 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, затверджені Мінрибгосп СРСР 01.08.1982
81 НПАОП 60.21-1.37-82 Правила техніки безпеки при експлуатації та ремонті
інженерно-технічного устаткування на метрополітенах ЦМ-4098, затверджені
Міністерство шляхів СРСР 01.09.1982
82 НПАОП 60.21-1.32-82 Правила техніки безпеки в господарстві руху
метрополітенів ЦМетро/4107, затверджені Міністерство шляхів СРСР
22.12.1982
83 НПАОП 28.51-1.07-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при
електроерозійній обробці металів, затверджені Мінсудпром МВС СРСР у 1983
84 НПАОП 35.3-1.13-83 Правила безпеки праці при роботі з рідиною НГЖ-4,
затверджені Мінавіапром СРСР 31.03.1983
85 НПАОП 63.21-1.23-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для
робітників відбудованих поїздів залізниць Союзу РСР ЦРБ-4128, затверджені
Міністерством шляхів СРСР 26.05.1983
86 НПАОП 28.0-1.02-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при
холодній обробці металів, затверджені Мінхіммаш СРСР 05.07.1983
87 НПАОП 28.51-1.08-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при
термічній обробці металів , затверджені Мінхіммаш СРСР 12.09.1983
88 НПАОП 28.0-1.10-84 Правила з охорони праці та виробничої санітарії при
проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій, затверджені
Мінхіммаш СРСР 30.10.1983
89 НПАОП 26.7-7.06-84 Дроблення гірничої маси на щебінь. Вимоги безпеки
РТМ 204 УРСР 090-84, затверджені Мінжитлокомунгосп УРСР 1984
90 НПАОП 74.82-7.85-84 ОСТ 25 1169-84 Виробництво тари і роботи пакувальні.
Вимоги безпеки, затверджені Мінприлад СРСР 1984
91 НПАОП 63.12-1.06-84 Правила будови і безпечної експлуатації складів
тарноштучних вантажів, обладнаних кранамиштабелерами і елеваторними
стелажами, затверджені Мінелектронпром СРСР ЦК галузевої профспілки
18.01.1984
92 НПАОП 63.23-1.01-84 Правила техніки безпеки при експлуатації об’єктів
радіотехнічного забезпечення польотів та електрозв’язку цивільної авіації,
затверджені Міністерство цивільної авіації СРСР 01.03.1984
93 НПАОП 63.21-5.04-84 Інструкція по наливу, зливу та експлуатації залізничних
цистерн для транспортування фосфору жовтого, затверджені Міндобрив СРСР
20.06.1984
94 НПАОП 60.21-1.36-84 Правила техніки безпеки при виконанні робіт у
колійному
господарстві
метрополітенів
Цметро/4239,
затверджені
Міністерством шляхів СРСР 08.08.1984
95 НПАОП 60.21-1.35-84 Правила техніки безпеки при утриманні та ремонті
штучних споруд метрополітенів Цметро/4238, затверджені Міністерством
шляхів СРСР 28.08.1984
96 НПАОП 28.51-1.05-84 Правила техніки безпеки при електрохімічній обробці
металів і сплавів, затверджені Міноборонпром СРСР 11.09.1984
97 НПАОП 28.51-1.06-84 Правила техніки безпеки при електроерозійній обробці
металів і сплавів, затверджені Міноборонпром СРСР 11.09.1984
98 НПАОП 15.1-1.03-84 Правила з охорони праці працівників підприємств
м’ясної
промисловості
від
зараження
бруцельозом,
затверджені
Мінм’ясомолпром СРСР 02.10.1984
99 НПАОП 28.5-1.01-84 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при
нанесенні металопокриття, затверджені Мінхіммаш СРСР 15.10.1984
100 НПАОП 25.2-7.27- 85 ОСТ 15 337-85 Процеси виробництва навплавів із
пінополіетилена . Вимоги безпеки, затверджені Мінрибгосп СРСР у 1985
101 НПАОП 35.11-7.25- 85 ОСТ 15 332-85 Роботи щодо обробки корпусу під час
ремонту суден. Вимоги безпеки, затверджені Мінрибгосп СРСР у 1985
102 НПАОП 63.12-7.17-85 ОСТ 18-443-85 Виробничі процеси закупорювання
виробів та ящиків тари з пластичних мас. Вимоги безпеки, затверджені
Мінхарчопром СРСР у 1985

103 НПАОП 01.1-1.18-85 Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих
заводів, затверджені Мінхарчопром СРСР 09.02.1985
104 НПАОП 45.2-5.20-85 Iнструкція з техніки безпеки при розміщенні,
установленні та експлуатації мобільних (інвентарних) споруджень
контейнерного типу в підрозділах Міненерго СРСР, затверджені Міненерго
СРСР 05.09.1985
105 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, затверджені Міністерством шляхів СРСР
02.10.1985
106 НПАОП 27.4-1.03-85 Правила безпеки при виробництві твердих сплавів і
тугоплавких металів, затверджені Держгіртехнагляд СРСР Мінкольормет
СРСР 24.12.1985
107 НПАОП 15.1-1.04-86 Правила з охорони праці працівників підприємств
м’ясної промисловості від зараження туберкульозом, затверджені
Мінм’ясомолпром СРСР 25.02.1985
108 НПАОП 28.51-1.17-86 Правила техніки безпеки при роботі на
електротермічних установках середньої та високої частоти, затверджені
Міноборонром СРСР 11.03.1986
109 НПАОП 37.0-5.17-86 Інструкція щодо безпечної організації робіт при
утилізації побутової радіоелектронної апаратури, затверджені Мінрадіопром
СРСР 03.04.86
110 НПАОП 28.52-1.04-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при
електрозварювальних роботах, затверджені Мінхіммаш СРСР 22.05.1986
111 НПАОП 27.5-1.05-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в
ливарному виробництві підприємств хімічного машинобудування, затверджені
Мінхіммаш СРСР 06.06.1986
112 НПАОП 74.81-1.08-86 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для
фотопідприємств системи Мінпобуту УРСР, затверджені Мінпобут УРСР
10.10.1986
113 НПАОП 0.00-7.07-87 Вимоги безпеки при роботі на висоті, затверджені
Міністерством цивільної авіації СРСР 29.05.1987
114 НПАОП 28.51-1.03-87 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при
термічній обробці металів, затверджені Мінавтопром СРСР 25.12.1987
115 НПАОП 60.22-1.04-87 Правила будови і безпечної експлуатації вантажних
підвісних канатних доріг (ВПКД) , затверджені Держгіртехнагляд СРСР
22.12.1987
116 НПАОП 63.21-5.03-88 Інструкція з експлуатації залізничних цистерн, які
призначені для перевезення сірчаної кислоти та олсуму, затверджені
Міндобрив СРСР 02.07.1988
117 НПАОП 63.21-1.26-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для
фарбувальних цехів і дільниць підприємств залізничного транспорту ЦТБР4665, затверджені Міністерство шляхів сполучення СРСР 28.11.1988
118 НПАОПА 61.1-1.17-89 Єдині правила безпеки перевезення вантажів і
пасажирів на морських суднах Міннафтопрому, затверджені Міннафтопром
СРСР 20.03.1989
119 НПАОП 63.23-7.14-89 Вимоги безпеки при роботі з електротехнічним папером
типу ЕХБ у підрозділах польотної інформації цивільної авіації, затверджені
Міністерством цивільної авіації СРСР 25.04.1989
120 НПАОП 60.21-1.38-89 Правила охорони праці при обслуговуванні,
експлуатації та ремонті пристроїв автоматики, сигналізації та зв’язку
метрополітенів ЦМ-3987, затверджені Міністерством шляхів СРСР 11.05.1989
121 НПАОП 63.21-1.15-89 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в
господарстві сигналізації, зв’язку та обчислювальної техніки залізничного
транспорту ЦЩ-4695, затверджені Міністерством шляхів СРСР 26.06.89
122 НПАОП 63.21-3.01-89 Норми безпеки на проектування та експлуатацію
канатних провідників одноканатних підйомних установок, затверджені
Держгіртехнагляд СРСР 15.09.1989
123 НПАОП 27.4-1.02-89 Правила безпеки при виробництві нікелю, міді та
кобальту, затверджені Держгіртехнагляд СРСР Мінкольормет СРСР 26.09.1989
124 НПАОП 28.0-1.29-89 Правила з охорони праці при проведенні котельних робіт
і виготовленні металоконструкцій, затверджені Мінважмаш СРСР 14.12.1989
125 НПАОП 28.52-1.30-89 Правила з охорони праці у зварювальному виробництві,
затверджені Мінважмаш СРСР 14.12.1989

126 НПАОП 27.5-1.33-89 Правила техніки безпеки при литті сталей і жаротривких
сплавів за моделями, що виплавляються, затверджені Мінавіапром СРСР
16.12.1989
127 НПАОП 28.0-1.01-90 Галузеві правила з техніки безпеки і виробничої санітарії
при холодній обробці металів на металорізальних верстатах, затверджені
Мінсільгоспмаш СРСР у 1990
128 НПАОП 28.5-1.35-69 Правила з охорони праці під час виробництва
металопокриттів, затверджені Мінважмаш СРСР у 1990
129 НПАОП 63.12-1.36-69 Правила з охорони праці під час складування
матеріалів, затверджені Мінважмаш СРСР у 1990
130 НПАОП 63.22-1.02-90 Правила безпеки праці при виконанні очисних,
фарбувальних, ізолювальних робіт на підприємствах і суднах річкового флоту,
затверджені Головрічфлот УРСР у 1990
131 НПАОП 35.3-1.32-90 Правила безпеки праці при випробуванні виробів
космічної техніки у термобарокамерах, затверджені Мінавіапром СРСР
05.02.1990
132 НПАОП 63.21-1.40-90 Правила охорони праці при ремонті рухомого складу та
виробництві запасних частин, затверджені Міністерством шляхів СРСР
05.03.1990
133 НПАОП 0.00-4.35-90 Положення про порядок установлення строків подальшої
експлуатації технологічного устаткування вибухонебезпечних виробництв,
затверджені Міннафтопром СРСР 06.08.1990
134 НПАОП 28.51-1.37-90 Правила безпеки праці при детонаційному напилюванні
покриттів, затверджені Мінавіапром СРСР 10.10.1990
135 НПАОП 63.21-1.11-90 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при
виконанні робіт щодо реконструкції та капітального ремонту інженерних
споруд, затверджені Міністерством шляхів СРСР 04.12.1990
136 НПАОП 28.4-1.39-91 Правила безпеки праці при заготовочно-штампувальних
роботах, затверджені Мінавіапром СРСР 09.01.1991
137 НПАОП 28.51-1.38-91 Правила безпеки праці при вакуумному іонноплазмовому нанесенні покриттів, затверджені Мінавіапром СРСР 23.01.1991
138 НПАОП 35.3-1.36-91 Правила безпеки праці при герметизації виробів
космічної техніки, затверджені Мінавіапром СРСР 04.02.1991
139 НПАОП 63.22-1.06-91Правила безпеки праці на промислових підприємствах
Мінморфлоту СРСР, затверджені Мінморфлот СРСР 12.07.1990
140 НПАОП 60.21-1.34-91 Правила техніки безпеки при експлуатації, технічному
обслуговуванні та поточному ремонті рухомого складу метрополітенів,
затверджені Міністерством шляхів СРСР04.03.1991
141 НПАОП 63.21-1.05-91 Правила охорони праці робітників воєнізованої охорони
Міністерства шляхів сполучень, затверджені Міністерством шляхів СРСР
16.04.1991
142 НПАОП 35.3-7.05-91 Вимоги безпеки при роботі з лакофарбувальними
матеріалами, затверджені Міністерством цивільної авіації СРСР 13.12.1991
143 НПАОП 60.1-1.04-06 Правила безпеки праці на складах палива залізниць,
затверджені наказом МНС України від 19.06.2006 № 377, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за № 786/12660
144 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, затверджені
наказом Держнаглядохоронпраці України від 23.07.1996 № , зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.11.1996 за № 655/1680 (зі змінами)
145 НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників,
затверджені наказом Держнаглядохорон праці України від 08.12.2003№ 232,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за №1262/8583 (зі
змінами)
146 НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 10.03.2017 № 166-р
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджені наказом
Держнаглядохоронпраці України від 06.12.2004 № 270, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за №1604/10203
149 НПАОП 27.4-1.08-07 Правил безпеки для виробництв з виготовлення та
використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та
його сплавів, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 12.03.2007 № 41,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.05.2007 за № 504/13771

150 НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держгірпромнагляду від
18.06.2007 № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.2007
за № 784/14051
151 НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів,
затверджені наказом Держгірпромнагляду 31.12.2008 № 308, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за № 103/16119
152 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,
затверджені ЦК профспілки працівників держустанов 30.06.1975
153 Порядок визначення уповноважених організацій, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687, затверджений наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 17.05.2005 № 87
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.06.2005 за № 610/10890 (зі
змінами).
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