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

НА , вимоги якого порушено Детальний опис виявленого порушення^
№ з/л реквізити

норми
позначення НА^

1. ;т.13 ЗУ № 2694 Не заведена наступна тех.документація:
Журнал реєстрації протоколів перевірки знань 

електротехнічного персоналу;
Журнал обліку електроінструменту;
Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і 

мереж;
Журнал обліку захисних засобів;
Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту

інструменту 3 ізолювальними ручками, переносних 
світильників, знижувальних трансформаторів;

Журнал випробувань засобів захисту із діелектричних 
матеріалів, що є порушенням Розділу 8 п 8.7.3. НПАОП 40-1.21- 
98. Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів.

2. СТ.13 ЗУ № 2694 Обладнання РУ необхідно періодично очищувати від пилу та 
бруду але не рідще 2 рази на рік, що є порушенням 
п 6,7.13 НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів».

3. СТ.21 ЗУ № 2694 Субєкт господарювання експлуатує та обслуговує 
електроустановку понад 1000В, а саме СКТП диспетчерський 
номер , потужністю 10\0,4 кВ. Без дозволу на 
експлуатацію та обслуговування машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпекою, що є порушенням л.8, 
дод. №3, «Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затвердженого 
Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107.

4. СТ.13 ЗУ № 2694 3 новоприйнятими на підприємство працівниками після 
первинного інструктажу на робочому місці до початку 
самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, 
кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не 
менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести 
змін. П 7,1 НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про 
порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці затв. 
Нак. Держнаглядохоронпраці 26.01.2005 р. №15

5. СТ.13 ЗУ № 2694 3 внутрішньої сторони збірок, щитів не вивішені однолінійні 
схеми електричних з’єднань з відповщними змінами.(розробити 
поновити).
П8.7.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів НПАОП 40-1.21-98

6 СТ.13 ЗУ № 2694 Перед електрощитовою відсутні ізолювальні підставки, що є 
порушенням п. 13.3.1 НПАОП 40.1 -1.07-01. Правил експлуатації 
електрозахисних засобів.

7 СТ.18 ЗУ № 2694 В інструкціях 3 ОП відсутні підписи про ознайомлення 
працівників , п.5.2 НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про 
розробку інструкцій 3 охорони праці


