
 

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 17.05.2018 № 435, № 436, № 465. 
 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання (назва 

об’єкту) 

 

Адреса об’єкту 

 
Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія) 

    

1. Регіональна філія 

«Придніпровська 

залізниця» ПАТ 

"Українська залізниця" 

(СП Пансіонат «Прибій»)  

Херсонська область, 

Генічеський район, 

с. Генічеська Гірка,  

вул. Набережна, 42 

 

До складу постійно діючої  комісії підприємства не входить 

представник профспілки або уповноважена найманими працівниками 

особа з питань охорони праці, що є порушенням п. 3.9., 3.19. НПАОП 

0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці» 

Не виконуються вимоги відповідних Правил на каруселі (поломані 

сидіння), що є порушенням  п.5.1.23. НПАОП 92.7-1.01-06  «Правила 

будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» 

Карусель не відцентрована, обертається з великим зусиллям, п.5.1.6. 

НПАОП 92.7-1.01-06  « Правила будови і безпечної експлуатації 

атракціонної техніки» 

Повторний інструктажі не завершується перевіркою знань у вигляді 

усного опитування, з відміткою у графі 12 журналу реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці, що є порушенням 6.9. НПАОП 

0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці» 

Не пофарбовані сидіння дитячої гойдалки, що є порушенням 5.2.3 

НПАОП 92.7-1.01-06  « Правила будови і безпечної експлуатації 

атракціонної техніки» 

Інструкція з охорони праці №59, під час виконання робіт на висоті, не 

узгоджена згідно з Порядком опрацювання і затвердження 

роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на 

підприємстві, що є порушенням розд.IV.п.1. НПАОП 0.00-4.15-98 

"Положення про розробку інструкцій з охорони праці" 
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На в’їзді до підприємства відсутній дорожній знак «Обмеження 

максимальної швидкості – 10 км/год», що є порушенням Роз. III п. 6.4 

НПАОП 0.00-1.62-12,  «Правила охорони праці на автомобільному 

транспорті» 

2 Дочірнє підприємство 

"Оздоровчий комплекс 

"Меліоратор" ПАТ 

"Управління будівництва 

«Укрводбуд» (Оздоровчий 

комплекс «Меліоратор») 

Херсонська область, 

Генічеський район, 

с. Генічеська Гірка,  

вул. Набережна, 30 

 

Не проведений інструктаж  на  першу  групу  з  електробезпеки  для  не 

електротехнічного персоналу,   що є порушенням п2.1.3. НПАОП 0.00-

1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 

Повторний інструктажі не завершується перевіркою знань у вигляді 

усного опитування, з відміткою у  графі 12 журналу реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці, що є порушенням 6.9. НПАОП 

0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці» 

Відсутній акт огляду будівель та споруд згідно наказу №16 від 

11.01.2018 р., що є порушенням наказу №16 від 11.01.2018 р, п.1 ст.39-2  

«Огляд, обстеження та паспортизація об`єктів» 

   Відсутня програма вступного інструктажу, що є порушенням п. 6.3. 

НПАОП 0.00-4.12-05«Типове положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці»                                                                

   До складу комісії підприємства не входить представник профспілки або 

уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці,   

що є порушенням п. 3.9., 3.19. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці» 

   На в’їзді до  підприємства відсутній дорожній знак «Обмеження 

максимальної швидкості — 10 км/год». що є порушенням Роз. III п. 6.4 

НПАОП 0.00-1.62-12,  «Правила охорони праці на автомобільному 

транспорті» 

    

3. Філія "Пансіонат "Сокіл" 

Державного підприємства 

"Конструкторське бюро 

"Південне" ім.М.К.Янгеля 

(Пансіонат "Сокіл") 

Херсонська область, 

Генічеський район, 

с. Стрілкове, 

вул. Берегова, 12, 

 

Не проведений     інструктаж     на    першу  групу   з    

електробезпеки      для    не електротехнічного персоналу,   що є 

порушенням п2.1.3. НПАОП 0.00-1.21-98 «Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів» 

   Відсутня програма вступного інструктажу, що є порушенням п. 6.3. 

НПАОП 0.00-4.12-05«Типове положення про порядок проведення 
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навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 

   На в’їзді до  підприємства відсутній дорожній знак «Обмеження 

максимальної швидкості — 10 км/год». що є порушенням Роз. III п. 6.4 

НПАОП 0.00-1.62-12,  «Правила охорони праці на автомобільному 

транспорті» 

   Не вивішений при в’їзді на територію підприємства  (для організації 

безпечного руху) схематичний план (схема) руху транспортних засобів і 

працівників , що є порушенням Роз. XIII п.1.8.НПАОП 0.00-1.62-12 

«Правила ОП на автомобільному транспорті» 

   На робочому місці охоронника відсутня інструкція з охорони праці, що 

є порушенням розд V,п.4. НПАОП 0.00-4.15-98"Положення про 

розробку інструкцій з охорони праці" 

   У посадовій інструкції інженера з охорони праці у розділі «Повинен 

знати» не зазначені нормативні акти, НПАОП, що є порушенням  розд 

III,п.1. НПАОП 0.00-4.15-98"Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці" 
 

 

 
 

 Головний державний інспектор 

відділу нагляду на об’єктах підвищеної 

небезпеки, управління нагляду в  

промисловості і на об’єктах 

 підвищеної небезпеки  

                                                                                                         Хмельов А.Г. 
 


