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НА1, вимоги якого пору
шено Детальний опис виявленого порушення3

реквізити
норми

позначення
НА2

1 Cm-18 ЗУ №2694 Відсутній (не складений ) ПРОТОКОЛ засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці установленої форми (додаток 1). . що є порушенням 
п. 3.14. НПАОП 0.00-4.12-05 "ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок прове
дення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", наказ №15 від 
26.01.2005 року.м

2 Cm-13 ЗУ №2694 Вілсутні інструкції з охорони праців кабінеті ЛФК на робочих місгріх з 
урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними пра
цівниками. . що є порушенням п. 5.5. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці»

3 Ст-13 ЗУ №2694 В кабінеті ЛФК відсутній спеиіальний журнал (акт), в якому Фіксуються 
результати випробувань спортивного інвентарю та обладнання на предмет 
надійності установлення та безпечності, (обладнання (снаряди) ЛФК незак- 
оіплено до підлоги) . що є порушенням п.5.1 НПАОП 9.2.30-1.08-99 «Прави
ла безпеки під час проведення занять з фізичної культури та спорту»

4 Ст-13 ЗУ №2694 3 працівником ЛФК Коваленко О.М. не проведено повторні 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»



5 Ст-13 ЗУ№2694 Видача інструкцій з охорони праці підрозділів та працівникам не реєстру
ється в “Журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці”, що є порушен
ням п. 5.3. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охо
рони праці»

6 Ст-13 ЗУ N92694 Відсутній схематичний план (схема) руху транспортних засобів та праців
ників з показом дозволених та заборонених напрямків, поворотів, зупинок, 
виїздів, в ’їздів, для організації безпечного руху по території підприємства. . 
що є порушенням п.1.8. розділу XIII НПАОП 0.00-1.62-12 "Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті".

7 Ст-18 ЗУ №2694 Відповідальна особа за виїзд та справний стан т/з Попович 1.1, не пройшов 
чаргове навчання та перевірку знань в навчальному закладі.. що є порушен
ням Р.1 п.1.3. НПАОП 0.00-1.62-12 "Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті".

8 Ст-13 ЗУ №2694 У дорожніх листах відсутні підписи відповідальної особи за випуск автомо
білів налінію щодо технічної справності транспортного засобу. що є по
рушенням п.1.12. розділу XIII "Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті "(НПАОП 0.00-1.62-12).

9 Ст-8 ЗУ №2694 Працівники підприємства ( слюсарі, електрик, столяр) не забезпечені в пов
ній мірі спецодягом та спецвзуттям. . що є порушенням п. 1.5 НПАОП 0.00- 
4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»

Ноомативно-пгавовий акт


