
Потреба у визнанні такими, що втратили чинність,  
нормативно-правових актів 

Чим заміняється  

1. Наказ Державного комітету України по нагляду за 
охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107 „Про 
затвердження Типових інструкцій для осіб, які здійснюють 
нагляд, організують утримання у справному стані та безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами” 

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів (НПАОП 0.00-1.01-07), Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05) та Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників (НПАОП 0.00-7.11-12) 

2. Наказ Державного комітету України по нагляду за 
охороною праці від 30 травня 1995 року № 79 „Про 
затвердження Інструкції з навчання працівників шахт” 

На даний час діє Типове положення про порядок навчання з питань 
охорони праці, наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. 
Зареєстровано в Мін'юсті 15.02.2005 № 231/10511 

3. Наказ Державного комітету України по нагляду за 
охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135 „Про 
затвердження Типових інструкцій з безпечного ведення робіт 
для кранівників стрілових самохідних кранів та стропальників” 

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів (НПАОП 0.00-1.01-07), Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05) та Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників (НПАОП 0.00-7.11-12) 

4. Державного комітету України по нагляду за охороною 
праці від  14 листопада 1995 року № 175 „Про затвердження 
Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників 
(машиністів) баштових кранів” 

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів (НПАОП 0.00-1.01-07), Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05) та Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників (НПАОП 0.00-7.11-12) 

5. Наказ Державного комітету України по нагляду  за 
охороною праці від 30 квітня 1996 року № 74 „Про затвердження 
Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та 
водогрійних котлів” 

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників (НПАОП 0.00-7.11-12) 

6. Наказ Державного комітету України по нагляду за 
охороною праці від 29 січня 1996 року № 13 „Про затвердження 
Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників 
(машиністів) портальних кранів” 

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів (НПАОП 0.00-1.01-07), Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05) та Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників (НПАОП 0.00-7.11-12) 
 

7. Наказ Державного комітету України по нагляду  за 
охороною праці від 20 березня 1996 року № 45 „Про 
затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для 
кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, 
козлових, напівкозлових)” 

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів (НПАОП 0.00-1.01-07), Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05) та Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників (НПАОП 0.00-7.11-12) 
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8. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 

та Комітету по нагляду за охороною праці України від 08 липня 
1998 року № 139 „Про затвердження Типових норм безплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам зв’язку” 

Діють НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників; НПАОП 0.00-3.07-09 
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних 
професій різних галузей промисловості 

9. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 
та Комітету по нагляду за охороною праці України від 20 жовтня 
1998 року № 207 „Про затвердження Типових норм безплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам автомобільного 
транспорту” 

Діють НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями  охорони праці працівників; НПАОП 0.00-3.07-09 
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних 
професій різних галузей промисловості 

10. Наказ Міністерства праці та соціальної політики 
України від 05 червня 2001 року № 254 „Про затвердження 
Інструкцій”: 
1. Інструкція з безпечного  виконання зварювальних робіт в 
електромонтажному виробництві; 
2. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт 
інструментами і пристроями  
3.  Інструкція з охорони  праці під  час виконання робіт 
пороховими інструментами       
4. Інструкцію з охорони праці під час виконання 
електромонтажних робіт на висоті      
5.  Інструкція   з  охорони  праці    під  час    виконання 
вантажно-розвантажувальних робіт  в  електромонтажному 
виробництві  

1. Діє НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) 
2. Діє НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями 
3. Діють НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН); НПАОП 
0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями  
охорони праці працівників 
4. Діє НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті 
5. Діє  НПАОП 0.00-1.75-15 "Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт", 

11. Наказ Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці від 17 травня 2004 року № 126 „Про 
затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам, зайнятим у будівельному виробництві” 

Діє НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості 
 

12. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи 14 червня 2006 року № 363 „Про 
затвердження Правил безпеки праці під час експлуатації 
судноплавних гідротехнічних споруд” 

Неодноразова вимога Мін’юсту  
Відповідно до Положення про Регістр судноплавства України, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 
1998 р. № 814, дані питання віднесені до компетенції Регістру 
судноплавства 
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13. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 19 червня 2006 року № 377 „Про 
затвердження Правил безпеки праці на складах палива 
залізниць” 

Неодноразова вимога Мін’юсту  
 

14. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи 19 липня 2006 року № 459 „Про 
затвердження Загальних вимог охорони праці працівників 
гірничодобувних підприємств” (НПАОП 0.00-1.03-06), 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2006 
року за № 943/12817. 

Неодноразова вимога Мін’юсту  
Діють: 
1. Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом, затверджені наказом 
Держгірпромнагляду від 18.03.2010 № 61, зареєстрованим у 
Мін’юсті 03.10.2010 за № 356/1465; 
2. Правила безпеки у вугільних шахтах, затверджені наказом 
Держгірпромнагляду від 22.03.2010 № 62, зареєстрованим у 
Мін’юсті 17.06.2010 за № 398/17693 

15. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 21 серпня 2006 року № 546 „Про 
затвердження Правил охорони праці на міському електричному 
транспорті” 

Неодноразова вимога Мін’юсту  
 

16. Наказ Державного комітету України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 11 грудня 2007 
року № 298 „Про затвердження Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам, зайнятим на 
підприємствах промисловості будівельних матеріалів” 

Діє НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості 

 


