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 05.05.2018 № 398 та від 20.04.2018 №354.
№
з/п

1.

Найменування
суб’єкта
господарювання
(назва об’єкта)
ТОВ «НАКРА»
(ДОТ «Гренада»)

Адреса об’єкта

Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія)

с. Стрілкове, вул. Берегова,
11, Генічеського району,
Херсонської області, акт
перевірки №23
від 10.05.2018р.

Не виконуються вимоги п.5.42. ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» та паспорту
шафового газорегуляторного пункту, а саме: не встановлено для виміру тиску газу всі
необхідні показуючи прилади (манометри), що є порушеннямп.3.2. розділу ІІІ НПАОП
0.00-1.76-15.
Не розміщена в шафовому газорегуляторному пункті на видному місці інструкція з
експлуатації обладнання, що є порушенням п.2.1. глави 2 розділу V НПАОП0.00-1.76-15.
Не позначені на газопроводах шафового газорегуляторного пункту напрямки потоку газу,
що є порушенням п.4.15. розділу ІV НПАОП 0.00-1.76-15.
Не опломбований у відкритому положенні запірний пристрій перед запобіжно-скидним
клапаном шафового газорегуляторного пункту, що є порушеннямп.2.8. глави 2 розділу V
НПАОП 0.00-1.76-15.
Не виконуються вимоги п.7.3. розділу VІІ додатку 1 Наказу Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від 24.10.2011р. № 640 «Про затвердження Порядку
технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення
запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання», а саме:
відсутні відомості про проведення (не рідше 1 разу на тиждень) перевірки правильності
показів манометрів, які потрібно перевіряти шляхом короткочасного відключення
приладів і повернення вказівної стрілки на нульову поділку, що є порушенням п.3.2.
розділу ІІІ НПАОП 0.00-1.76-15.
Не представлені відомості про здійснення під час експлуатації шафового
газорегуляторного пункту технічних оглядів, регулювання обладнання, технічних
обслуговувань та поточних ремонтів. Не заносяться в паспорт шафового
газорегуляторного пункту результати чергових технічних обслуговувань, ремонтів
обладнання шафового газорегуляторного пункту, що пов’язані із заміною деталей і
вузлів. Не виконуються вимоги додатку 18 Наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України від 24.10.2011р. № 640 «Про затвердження Порядку технічного

2.

ОК «Азов»
ПАТ АрселорМіттал
Кривий Ріг»

огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних
заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання», а саме: відсутній
журнал реєстрації результатів технічного огляду (обходу)газорегуляторного пункту, що є
порушенням п.3.2. розділу ІІІ, п.п.2.11., 2.20. глави 2 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
Не пронумеровані в котельні всі однотипні установки, що використовують газ (проточні
газові водонагрівачі МН-120 ЕКО (3од.)), а також обладнання, запобіжна і запірна
арматура, контрольно-вимірювальні прилади, що є порушенням п.3.7. глави 3 розділу V
НПАОП 0.00-1.76-15.
Не вивішена в котельні схема газового обладнання із зазначенням номерів обладнання,
запобіжної і запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів, що є порушенням
п.3.8. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
с. Щасливцеве, вул.
Не представлені відомості про проведення в котельні газопроводам, проточним газовим
Набережна, 20 Генічеського водонагрівачам МН-120 ЕКО (3од.) і газовим конвекторам «Атон» (2 од.) технічних
району, Херсонської
обслуговувань (які необхідно здійснювати не рідше ніж один раз на місяць) та поточних
області, акт перевірки №22 ремонтів (які необхідно здійснювати не рідше ніж один раз на 12 місяців), що є
від 08.05.2018р.
порушенням п.3.9. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
Не утримуються в належному стані ущільнення вводів та виводів інженерних підземних
комунікацій (електричних кабелів, трубопроводів каналізації) в підвалі будівлі корпусу
№3, що є порушенням п.1.14. глави 1 розділу V, п.5.10. глави 5 розділу V НПАОП 0.001.76-15.
Не представлений відповідний акт, який необхідно оформляти при готовності газового
обладнання котельні сезонної дії перед включенням у роботу (забезпечення прочищення
газоходів, перевірку справності газоходів і систем вентиляції, проведення технічного
обслуговування газових приладів), що є порушенням п.3.8. глави 3 розділу V НПАОП
0.00-1.76-15.
Допускається робота газового обладнання в котельні, без постійного перебування
працівників, які експлуатують та обслуговують обладнання, але при цьому приміщення
котельні, не обладнано охоронною сигналізацією, що є порушенням п.3.5. глави 3 розділу
V НПАОП 0.00-1.76-15.
Не виконуються вимоги п.Ж.15 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», а саме: допущено
встановлення зонтів на димоходах проточних газових водонагрівачів МН-120 ЕКО (3од.),
що є порушенням п.3.2. розділу ІІІ НПАОП 0.00-1.76-15.
Допущено демонтування стаціонарних сигналізаторів газу «GS-130» (6 од.), які були
встановлені в підвалі будівлі корпусу № 3, що є порушенням п.3.2. розділу ІІІ НПАОП
0.00-1.76-15.
Не представлений проект системи газопостачання комунального закладу за адресою: м.
Олешки, вул. Паркова (Самарця), 80 (зовнішні та внутрішні газопроводи, шафовий
газорегуляторний пункт, шафовий вузол обліку газу, котельня, сигналізація загазованості

та інше), що є порушенням п.3.2. розділу ІІІ, п.3.29. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.7615.
У четвертому корпусі пансіонату «Азов» сходи на другий поверх частково зруйновані,
що є порушенням вимоги розділ III, п. 1.1, НПАОП 0.00 – 7.11 – 12 «Загальних вимог
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
У кабінеті адміністратора та начальника оздоровчого комплексу електророзетки до яких
підключені комп`ютери, крім контактів фазового та нульового робочого провідника
повинні мати спеціальні контакти для підключення нульового захисного провідника, що
є порушенням п.2.9 п.2.10 НПАОП 0.00-1.28-10 «Правил охорони праці під час
експлуатації електронно-обчислювальних машин».
Не проведені чергові профілактичні лабораторні випробування та вимірювання
електроустановок,що є порушенням п. 1.3.1. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів»
Не надані інструкції з охорони праці для професій та робіт, що виконуються в дитячому
оздоровчому таборі (для вихователя, покоївки,прибиральниці та інші) чим порушено п.3
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
Не проводиться щозмінний передрейсовий медичний огляд водія , що є порушенням
п.1.4, 1.8 Наказ № 65/80 від 31.01.13р. МОЗ і МВС України розділ 13 п.1.13 НПАОП 0.001.62-12. «Правил охорони праці на автомобільному транспорті».
Не обладнаний контрольно-технічний пункт для огляду транспортних засобів перед виїздом на
лінію. п.6.1 НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті.

Особи, які проводять перевірку технічного стану, обслуговування та ремонт
транспортних засобів на оглядовій канаві, не одягають захисні каски, що є порушенням
роз. ІІІ, п. 6.6. НПАОП 0.00-1.62-12
Ділянки майданчика, пансіонат «Азов» на яких (встановлені) експлуатуються дитячі
немеханізовані атракціони , та місце приземлення з гірок під час катання та майданчик
під зоною розгойдування гойдалок не засипні піском або тирсою шаром 300 мм. що є
порушенням п.4.15 НПАОП 92.7-1.01-06 «Правил будови та безпечної експлуатації
атракціонної техніки».
Не надані інструкції щодо надійної та безпечної експлуатації будівель,та споруд,
оздоровчого комплексу, що є порушенням п. 2.2. розд. ІІ НПАОП 0.00 – 7.11 – 12.
«Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
У четвертому корпусі пансіонату «Азов» сходи на другий поверх частково зруйновані,
що є порушенням вимоги розділ III, п. 1.1, НПАОП 0.00 – 7.11 – 12 «Загальних вимог
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»

