
У. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№
Н А 1, вимоги якого 

порушено Детальний опис виявленого порушення3з/п реквізити
норми

позначення
НА2

1 ст.18 ЗУОП
№2694

Керівник Лукач М.М, не пройшов навчання та перевірку знань в навчальному закла 
з питань охорони праці, п. 5.1. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці».

2 ст.13 ЗУОП
№2694

Не створена комісія перевірки знань з питань охорони праці, не затверджено наказі 
п.3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці».

3 ст.13 ЗУОП
№2694

Відсутній перелік питань з охорони праці працівників, який складається членами 
комісії та затверджується роботодавцем п.3.11 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці».

4 ст.13 ЗУОП
№2694 Керівник не забезпечив інструкціями працівників та керівників. п.4.3.3,п.4.3.4 п.5.6 

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій
5 ст.13 ЗУОП

№2694
Працівники не пройшли інструктажі з надання домедичної допомоги потерпілим е 
нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних 
ситуацій, п.6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з охорони праці».

6 ст.13 ЗУОП
№2694

Відсутній перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування 
п.7.4 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з охорони праці».

7 ст.13 ЗУОП
№2694

Не вивішені інструкції з охорони праці на робочих місцях з урахуванням 
забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними працівниками, п. 5.5. 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»

8 ст.13 ЗУОП
№2694

Відсутні протоколи результатів вимірювання опору розтікання на основних 
заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування; опору ізоляції; перевірки 
повного опору петлі фаза-нуль п.7.6.36 (дод. 7) НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

9 ст.13 ЗУОП
№2694

Не визначені поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним 
оглядам на підставі акта визначення категорій працівників, які підлягають 
періодичному медичному огляду, п. 2.3 (дод. 1, 2) «Порядок проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій», затв. наказом Міністерства охорони 
здоров'я України 21.05. 2007 р. № 246 зареєстр. в Мінюсті України 23.07.07 р. 
за №846/14113

1 Нормативно-правовий акт
2 Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким 
відповідають питання, передбачені актом перевірки суб’єкта господарювання згідно з додатком.
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