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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                                          

від 30 березня 2016 року № 253 „Про внесення змін до переліку вибухових 
матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає 
ліцензуванню”, Порядку включення (виключення) вибухових матеріалів 
промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового 
призначення, допущених до постійного виробництва і застосування, 
затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи               
від 09 серпня 2006 року № 515, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України         
23 серпня 2006 року за № 1006/12880, Положення про Міністерство соціальної 
політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України       
від 17 червня 2015 року № 423, та з метою приведення актів Мінсоцполітики у 
відповідність до законодавства України 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити зміни до Переліку вибухових матеріалів промислового 
призначення, допущених до постійного виробництва та застосування, 
затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 26 лютого 2016 
року № 188, що додаються. 
  

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра 
Ярошенка В. С.  
 
Заступник Міністра        В. Мущинін 
 

 
 
                                                             

Про внесення змін до Переліку 
вибухових матеріалів промислового 
призначення, допущених до 
постійного виробництва та 
застосування 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної                       

політики України 
 
08.062016 632 

                                                                                      _______________ № ____________
     

Зміни 
до Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених 

до постійного виробництва і застосування 
 Підрозділ 1.1 „Вибухові речовини” Розділу 1 „Вибухові матеріали,               

що виготовляються на спеціалізованих підприємствах” доповнити                    
позиціями 2.1, 2.2, 5.1, 12.1 в такій редакції: 

 
„2.1 Амоніт АП 5-ЖВ Товариство з обмеженою відповідальністю 

„Науково-виробниче підприємство „Зоря”,  
код за ЄДРПОУ 36999957; 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
„Науково-виробниче підприємство „Зоря”, 
код за ЄДРПОУ 36999957”. 
 

 2.2 Амоніт ГФ-5К 

„5.1 Гелекс патронований ІІ класу 
застосування марок:  
гелекс-100, гелекс-200,  
гелекс-230, гелекс-420 
(діаметрів від 60 мм до 90 мм),  
гелекс-650 діаметром від 31 мм 
до 90 мм, гелекс-230 М 
діаметром від 31мм до 45 мм 
 

Державне підприємство „Науково-виробниче 
об’єднання „Павлоградський хімічний завод”, 
код за ЄДРПОУ 14310112”. 

„12.1 Порох димний КЗДП-1,  
КЗДП-2, ДРП-1, ДРП-2 
 

Дочірнє підприємство Державної компанії 
„Укрспецекспорт” – Державне підприємство 
„Укроборонсервіс”, 
код за ЄДРПОУ 21552117”. 
 

           у Розділі 2 „Вибухові речовини, що виготовляються на стаціонарних              
і пересувних пунктах” позицію 57 викласти в такій редакції: 
 
„57 Грануліт ШР-1 Приватне підприємство „Акватол”, 

код за ЄДРПОУ 30643704 

філія „Карпативибухпром” Державне підприємство 
„Науково-виробниче об’єднання „Павлоградський 
хімічний завод”, 
код за ЄДРПОУ 14310112 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
„БУРОПІДРИВНИК”, 
код за ЄДРПОУ 31789280”. 

 


