
  

Перелік об’єктів з масовим перебуванням людей, щодо яких 

Головним управлінням Держпраці у Херсонській області здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці 

відповідно до наказів Головного управління Держпраці у Херсонській області 

від 22.05.2018 № 464, № 455. 

 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання (назва об’єкту) 

Адреса об’єкту 

 
Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія) 

1 Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Прибрежний»  

 

Херсонська область, 

Скадовський район, 

смт. Лазурне, вул. 

Прибрежна, 8 

 

Не пронумеровані сторінки журналу реєстрації інструктажів на 

робочому місці не прошнуровані та не скріплені печаткою, що 

є порушенням п. 6.10. НПАОП 0.00-4.12-05. 

Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому 

місці ведеться з порушенням вимог НПАОП 0.00-4.12-05 ( в 

графі 5 не вказано назву інструкцій з охорони праці, графі 12 

відсутні підпис, дата допуску до роботи), не заведені окремі 

журнали по структурним підрозділам, що є порушенням п.6.10 

НПАОП 0.0-4.12-05. 

Інструкція №12 з охорони праці під час роботи на 

персональному комп’ютері потребує перегляду з урахуванням 

Правил охорони праці під час експлуатації електронно-

обчислювальних машин НПАОП 0.00-1.28-10,  що є 

порушенням Р. VI п. 2. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про 

розробку інструкцій з охорони праці. 

В інструкції з охорони праці № 25 для машиніста мийної 

машини посуду в розділі Загальні положення не зазначено 

умови та порядок допуску працівників до самостійної роботи 

(вимоги щодо віку, стажу роботи, проходження медоглядів, 

інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці). що є 

порушенням Р.I п. 4. НПАОП 0.00-4.15-98. 

Не оновлений наказ на особу, відповідальну за збереження та 

справність переносного електроінструменту, що є порушенням 

п. 6.7.36. НПАОП 40.1-1.21-98. 

Відсутній журнал обліку та зберігання електрозахисних 

засобів. 

п.4.4.2. (дод. 1) НПАОП 1.1.10-1.07-01. «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів» 

На металевій драбині, що перебуває в експлуатації, не 
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зазначені: інвентарний номер, дата проведення наступного 

випробування, належність дільниці, що є порушенням п. 7.14. 

розділу IV НПАОП 00.0-1.71-13 «Правила охорони праці під 

час робот з інструментом та пристроями». 

Спостерігаються нерівності підлоги біля вікна та розриви 

лінолеуму ,чим порушено вимоги розділу III, пункт 1.1, 

НПАОП 0.00 – 7.11 – 12 «Загальні вимоги стосовно 

забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» п. 7.6 

ДСТУ-Н Б В.1.2-18_2016 «Настанови щодо обстеження 

будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного 

стану». 

2 Дочірнє підприємство «Санаторій для 

дітей з батьками «Скадовськ» 

ЗАТ ЛОЗПУ «Укрпрофоздоровниця»   

Херсонська область, 

Скадовський район, 

місто Скадовськ , 

вулиця Набережна, 1 

 

Не переглянуте Положення закладу про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці з 

урахуванням із змінами Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики  

№ 140 від 30.01.2017, що є порушенням п. 3.2. НПАОП 0.00-

4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці. 

   Наказ «Про затвердження комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці»  №  від  потребує доопрацювання: в п. 1 

змінити назву комісії (комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці), що є порушенням п.3.9. НПАОП 0.00-4.12-05. 

   Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці ремонтно-

будівельного підрозділу не відповідає вимогам додатку 6 

Типового положення про порядок проведення навчання з 

питань охорони праці, що є порушенням п. 6.10. (додатку 6) 

НПАОП 0.00-4.12-05. 

   Перелік необхідних інструкцій потребує доопрацювання 

(вказати назву інструкцій № 9,53,56 на підставі затвердженого 

штатного розпису), що є порушенням Р. IV.п.2. НПАОП 0.00-

4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці 

   В інструкції з охорони праці для завідуючої корпусом в розділі 

Загальні положення не зазначено умови та порядок допуску 

працівників до самостійної роботи (проходження медоглядів,  

інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці). що є 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/z0234-17/paran36#n36
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порушенням Р.II п. 4. НПАОП 0.00-4.15-98. 

   Інструкції з охорони праці не розміщенні на робочих місцях (не 

видані керівникам та працівникам), що є порушенням Р. V п.4. 

НПАОП 0.00-4.15-98. 

   Інструкція з охорони праці № 3.7 під час робіт з ручним 

інструментом та пристроями потребує перегляду по Правилам 

охорони праці під час роботи інструментом та пристроями 

НПАОП 0.00-1.71-13,  що є порушенням Р. VI п. 2. НПАОП 

0.00-4.15-98. 

   На металевій драбині, що перебуває в експлуатації, не 

зазначені: інвентарний номер, дата проведення наступного 

випробування, належність дільниці, що є порушенням п. 7.14. 

розділу IV НПАОП 00.0-1.71-13 «Правила охорони праці під 

час робот  з інструментом та пристроями». 

   На корпусах електроінструменту не зазначено інвентарні 

номери та дати наступних перевірок, що є порушенням п.6.7.37. 

НПАОП 40.1-1.21-98. 

   Спостерігаються щілини між цоколем та вимощенням будівлі 

столової та проростання рослинності (трави), що є порушенням 

розділу III, пункт 1.1, НПАОП 0.00 – 7.11 – 12.«Загальні вимоги 

стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 

працівників». 
 


