
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 24.05.2018 № 472. 
 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта господарювання 

(назва об’єкту) 

Адреса об’єкту 

 
Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія) 
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ПАТ «Криворізький залізорудний 

комбінат» (Оздоровчий комплекс «Червоні 

вітрила») 

Херсонська область, 

м. Скадовськ,  

вул. Радянська, 11. 

Не визначено наказом роботодавця перелік професій 

працівників, що мають проходити стажування на робочому 

місці перед початком самостійної роботи, що є порушенням  

п.7.4 НПАОП 0.00-4.12-05. 

Не розроблені програми стажування для новоприйнятих 

працівників, відповідно до професій та робіт, що виконуються  

в закладі (не розроблені програми для електротехнічних 

працівників, водіїв), що є порушенням п.7.6 НПАОП 0.00-

4.12-05. 

Відсутній журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці 

працівникам підприємства на руки, що є порушенням п. 5.4 

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій». 

Відсутній тематичні плани навчання і програми навчання з 

питань охорони праці, що є порушенням п. 3.4. НПАОП 0.00-

4.12-05. 

Відсутня програма вступного інструктажу з питань охорони 

праці, що є порушенням п. 6.3. НПАОП 0.00-4.12-05. 

Не складено перелік питань для перевірки знань з охорони 

праці відповідно до специфіки підприємства, що є 

порушенням п. 3.11. НПАОП 0.00-4.12-05. 

2. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

(Оздоровчий комплекс «Алые паруса» 

дитячий оздоровчий табір «Парус») 

Херсонська обл., 

Скадовський район, 

смт. Лазурне,  

вул. Набережна, 9. 

 

Не визначено наказом роботодавця перелік професій 

працівників, що мають проходити стажування на робочому 

місці перед початком самостійної роботи, що є порушенням  

п.7.4 НПАОП 0.00-4.12-05. 

Відсутній журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці 

працівникам підприємства на руки, що є порушенням п. 5.4 

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій». 

Не закрита кришкою розподільча коробка електропроводки у 
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приміщенні їдальні, що є порушенням п. 8.7.1. НПАОП 40.1-

1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів. 

Не оформлюється наказом керівника допуск до стажування, 

що є порушенням п.7.3 НПАОП 0.00-4.12-05. 

Не виконано занулення холодильників в корпусах 8,9,10, що є 

порушенням п. 8.7.1. НПАОП 40.1-1.21-98. 

 

3. 

Приватне підприємство позаміський заклад 

оздоровлення та відпочинку «Дитячий 

оздоровчий табір «Аврора» 

Херсонська обл., 

Скадовський район, 

місцевість Цукури, 12. 

Не визначено наказом роботодавця перелік професій 

працівників, що мають проходити стажування на робочому 

місці перед початком самостійної роботи, що є порушенням  

п.7.4 НПАОП 0.00-4.12-05«Типового положення про порядок 

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці». 

Не розроблені програми стажування для новоприйнятих 

працівників, відповідно до професій та робіт, що виконуються  

в закладі (не розроблені програми для електротехнічних 

працівників, водіїв), що є порушенням п.7.6 НПАОП 0.00-

4.12-05. 

Відсутній журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці 

працівникам підприємства на руки, що є порушенням п. 5.4 

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій». 

Не оформлений Дозвіл на експлуатацію устаткування 

підвищеної небезпеки – устаткування напругою понад 1000 В, 

що є  порушенням п. 6, дод. 3 п. 8 Постанова КМУ № 1107 

26.10.2011р. «Порядок видачі дозволів  на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». 

Не подана декларація відповідності матеріально-технічної 

бази вимогам законодавства з питань охорони праці на 

експлуатацію (застосування) обладнання та виконання робіт 

підвищеної небезпеки (експлуатація і ремонт водозабірних 

споруд, атракціони підвищеної небезпеки),  що є порушенням 

п.21, дод.6 п.3, дод. 7 п.4 Постанова КМУ № 1107 26.10.2011р. 

«Порядок видачі дозволів  на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». 
 


