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

№
з/п

НА1, в и м о г и  я к о г о  пору
шено Детальний опис виявленого порушення3реквізити

норми
позначення

НА2
1 Стаття 18 ЗУ № 2694 Відсутній наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охо

рони праці, чим порушено вимоги пункту 3.9 . „ Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці” НПАОП 0.00—4.12.05



2 Стаття 18 ЗУ № 2694 Відсутній журнал вступного інструктажу, чим порушено вимоги пункту 
6.3 . „ Типового положення про порядок проведення навчання і переві
рки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12.05.

3 Стаття 18 ЗУ № 2694 Відсутній журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, чим 
порушено вимоги пункту 6.10. „ Типового положення про порядок про
ведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” Дод.6 
НПАОП 0.00—4.12.05.

4 Стаття 18 ЗУ № 2694 Керівник Боршош Г.М. не пройшов навчання та перевірку знань з пи
тань охорони праці, чим порушено вимоги пункту 5.1 „ Типового поло
ження про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці” НПАОП 0.00-4.12.05

5 Стаття 13 ЗУ № 2694 Відсутній наказ про створення служби охорони праці або призначення 
особи, відповідальної за охорону праці 1.4 Типового положення про 
службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04.

6 Стаття 18 ЗУ № 2694 Працівники (адміністратор Ільницький О.О., прибиральник Мазан І.І) 
під час прийняття на роботу і в процесі роботи, не пройшли на підпри
ємстві інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а та
кож правил поведінки у разі виникнення аварії 3.1 . „ Типового поло
ження про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12.05.

7 Стаття 18 ЗУ № 2694 До роботи допущені працівники (адміністратор Ільницький О.О., при
биральник Мазан І.І, керівник Боршош Г.М.), які не пройшли навчання, 
інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, чим порушено 
вимоги пункту 3.16. „ Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці” НПАОП 0.00- 
4.12.05..

8 Стаття 13 ЗУ № 2694 Відсутні протоколи замірів опору ізоляції проводів та кабелів , опору 
контурів заземлення, петлі "фаза-нуль", чим порушено вимоги пункту 
7.6.36. дод. 7. Правил безпечної експлуатації електроустановок спожи
вачів НПАОП 0.00-1.21-98

9 Стаття 13 ЗУ № 2694 Не розроблені та не затверджені наказом керівника інструкцій з охоро
ни праці для всіх професій та видів робіт, чим порушено вимоги пункту 
4.1 Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00- 
4.15-98.

10 Стаття 13 ЗУ № 2694 Відсутній наказ про призначення особи відповідальної за електрогоспо
дарство, чим порушено вимоги пунктуі.3.1. Правил безпечної експлуа
тації електроустановок споживачів. НПАОП 0.00-1.21-98.

11 Стаття 13 ЗУ № 2694 Не заведено журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки, чим 
порушено вимоги пункту 2.1.4 (додаток 3) "Правила безпечної експлуа
тації електроустановок споживачів" НПАОП 0.00-1.21-98

Нопмативно-ггоавовий акт


