
  

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 11.06.2018 № 536. 

 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта господарювання 

(назва об’єкту) 

Адреса об’єкту 

 

Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення 

(сканкопія) 

1 ФОП Пуляєва А.С. (База відпочинку «Зорі 

Азову») 

Херсонська область, 

Генічеський район,    

с. Генічеська гірка, 

вул. Набережна, 58-а 

Не пред’явлені протоколи перевірки вимірювання опору 

розтікання на основних заземлювачах і заземленнях 

магістралей і устаткування, опору ізоляції, перевірки 

повного опору петлі фаза-нуль, що є порушенням п. 

7.6.36. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів. 

   Фізична особа підприємець Пуляєва А.С. не пройшла 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, що є 

порушенням п. 5.1. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове 

положення про порядок проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці. 

   Не переглянута інструкція з експлуатації газових плит, 

встановлених у будинках для відпочиваючих, порушено 

Р. VI п.1. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці. 

   Електророзетки змонтовані на горючій основі (дерев’яне 

оздоблення приміщень) в будинках для відпочиваючих, 

що є порушенням п. 1.1.8. НПАОП40.1-1.21-98 ПБЕЕС. 

   Не проведені вимірювання заземлюючих пристроїв 

бойлера в загальному приміщенні для душа, що є 

порушенням п. 7.6.36. НПАОП40.1-1.21-98 ПБЕЕС. 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю 

«База відпочинку «Монтажник»  

Херсонська область, 

Генічеський район, с. 

Генічеська гірка, вул. 

Набережна, 62 

Не переглянуте Положення закладу про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці з урахуванням змін до Типового положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці, внесених згідно з Наказом Міністерства 

соціальної політики України № 140 від 30.01.2017, що є 

порушенням п. 3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове 

положення про порядок проведення навчання і 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/z0234-17/paran36#n36
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перевірки знань з питань охорони праці. 

   Керівник не пройшов чергове навчання і перевірку знань 

з питань охорони праці, що є порушенням п. 5.1. 

НПАОП 0.00-4.12-05 

   Не проведено навчання з питань охорони праці 

відповідальній особі з питань охорони праці по базі 

відпочинку, що є порушенням п.5.1. НПАОП  0.00-4.12-

05. 

   Відсутня програма вступного інструктажу, що є 

порушенням п. 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05. 

   Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці 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. 

   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), що є порушенням п.6.10 НПАОП 0.0-4.12-

05. 

   Не розроблений і не затверджений роботодавцем 

перелік необхідних інструкцій з охорони праці 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. 

   На час перевірки, на базі відпочинку відсутній повний 

комплект примірників інструкцій, необхідних для 

працівників усіх професій і для всіх видів робіт, що є 

порушенням Р. V п.5. НПАОП 0.00-4.15-98. 

   Не ведеться журнал обліку видачі інструкцій з охорони 

праці працівникам бази відпочинку, що є порушенням Р. 

V п.3. НПАОП 0.00-4.15-98. 

   В інструкції з охорони праці для сторожа в розділі 

Загальні положення не зазначено умови та порядок 

допуску працівників до самостійної роботи (вимоги 
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щодо віку, стажу роботи, проходження медоглядів, 

професійної освіти та спеціального навчання з питань 

охорони праці, інструктажів, перевірки знань з питань 

охорони праці), що є порушенням Р.II п. 4. НПАОП 

0.00-4.15-98. 

   Інструкція з охорони праці 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 час перевірки на базі відсутній протокол перевірки 

вимірювання опору розтікання на основних 

заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування, 

що є порушенням  

п. 7.6.36. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів. 

   Відсутній журнал обліку потерпілих від нещасних 

випадків на виробництві, що є порушенням п. 18 

(додаток 7) Порядку проведення розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві, затв. постановою 

КМУ від 30.11.2011 р. № 1232. 

3 База відпочинку «Укргідромех» АТ 

«Гідросталь» 

Херсонська область, 

Генічеський район, с. 

Генічеська гірка, вул. 

Набережна, 58 

Не функціонує. 

 


