
V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки
№
з/п

НА1, вимоги якого пору
шено Детальний опис виявленого порушення3

реквізити
норми

позначення
НА2 *

1 Ст-8 ЗУ №2694 Біля ванн підводного душе-масажу відділення водолікарні від
сутні діелектричні килими що є порушенням П. 2.3.6 НПАОП 0. 
00-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів

2 Ст-13 ЗУ №2694 Відсутній журнал перевірки технічного стану транспортних за
собів що є порушенням п.4.3. розділу X ’’Правил охорони праці 
на автомобільному транспорті”(НПАОП 0.00-1.62-12).

3 Ст-13 ЗУ №2694 В кабінеті ЛФК відсутній спеціальний журнал (акт), в якому фі
ксуються результати випробувань спортивного інвентарю та 
обладнання на предмет надійності установлення та безпечності, 
що є порушенням п.5.1 НПАОП 9.2.30-1.08-99 «Правила безпеки 
під час проведення занять з фізичної культури та спорту»

4 Ст-13 ЗУ №2694 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці ведеть
ся з порушеннями :



відсутній підпис особи яка інструктує 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”, наказ №15 від 26.01.2005 року.

5 Ст-13 ЗУ №2694 3 працівниками фізіотерапевтичного кабінету не проведено по
вторні інструктаж з питань охорони праці у 2017-2018р.р. що є 
порушенням п.6.5 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці»

6 Ст-18 ЗУ №2694 Працівники підприємства ( слюсарі, електрик, столяр озекерітне 
відділення) не забезпечені в повній мірі спецодягом та спецв- 
зуттям. що є порушенням п. 1.5 НПАОП 0.00-4.01-08 «Положен
ня про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захи
сту»

7 Ст-13 ЗУ №2694 Відсутній захист відкрито прокладених кабельних і електроп
ровідних ліній від механічних пошкоджень та вологи, (примі- 
щеннія танцювального залу (клубу) біля діджейського пульта) 
що є порушенням П.6.2.7 НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпеч
ної експлуатації електроустановок споживачів

8 Ст-13 ЗУ №2694 В приміщенні танцювального залу (клубу) біля діджейського 
пульта використовуються кабелі подовжувачі без випробувань 
що є порушенням п. 6.7.7. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила без
печної експлуатації електроустановок споживачів»
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