
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 наказу Головного управління Держпраці у Херсонській області 

від 24.05.2018 № 479. 
 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта господарювання 

(назва об’єкту) 

Адреса об’єкту 

 
Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія) 

1. КП База відпочинку "Арабатська 

стрілка" Херсонської обласної ради 

Херсонська 

область, 

Генічеський район, 

с. Генічеська Гірка, 

вул. Набережна, 39 

Сторінки журналу реєстрації інструктажів не 

пронумеровані, не прошнуровані і не скріплені печаткою, 

що є порушенням п. 6.10, НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 

положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці». 

Не проведений інструктаж на 1 гр. з електробезпеки 

працівникам підприємства, які працюють з 

електроустановками, що є порушенням 

п.2.1.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів». 

Не заповнений журнал обліку, перевірки та випробування 

електроінструменту, трансформаторів та переносних 

світильників.(не повністю немає електроінструменту, 

переносних світильників.) п.6.7.36. НПАОП 40.1-1.21-98 

«Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів». 

В приміщенні сторожів відсутні (не вивішені) інструкції з 

охорони праці та інструкції по контролю за додержанням 

протипожежного режиму, що є порушенням п. 2 розділу 5 

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій 

з ОП».  

В журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці 

на робочому місці в графі 5 не вказується назва та номер 

інструкції за якої проводиться інструктаж, що є 

порушенням п.6.4, п.6.5  НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 

положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці». 

В журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці 

на робочому місці не внесено запис (графа 12) про допуск 
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до роботи працівників, що є порушенням п.6.9, п.6.10  

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці». 

Відсутній журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці, 

що є порушенням п.3 розділу V НПАОП 0.00-4.15-98 

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці». 

Відсутній журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, що 

є порушенням п.1 розділу V, додаток 4 НПАОП 0.00-4.15-98 

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці». 

Відсутній схематичний план (схема) руху транспортних 

засобів та працівників з показом дозволених та заборонених 

напрямків, поворотів, зупинок, виїздів, в’їздів, який 

повинен бути вивішений при в’їзді на територію де 

зберігаються транспортні засоби, що є порушенням роз. 

XIII п.1.8 НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила ОП на 

автомобільному транспорті». 

На в’їзді до підприємства відсутній дорожній знак 

«Обмеження максимальної швидкості – 10 км/год», що є 

порушенням п.6.4 розділу ІІІ НПАОП 0.00-1.62-12 

«Правила охорони праці на автомобільному транспорті» 

   Не наданий журнал обліку та зберігання електрозахисних   

засобів, що є порушенням п.4.4.2. (дод. 1) НПАОП 1.1.10-

1.07-01. «Правил експлуатації електрозахисних засобів». 

   Відсутні карточки обліку видачі спецодягу, та спецвзуття , 

що є порушенням п.4.10 НПАОП 0.00-4.01-08 Положення 

про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту, затвердженого наказом Державного комітету 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 

нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за 

№ 446/15137. 
 


