
V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки
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1.
Ст.. 18. ЗУ 2694

Не проведено вст\тіний інструктаж операторів котельні (Савіцький 
Сокач С.М.), чті порушено вимоги п. 6.3. «Типового положення про по
рядок проведення навчання і перевірки знань з питань окорони нраці», 
НПАОП 0.00-4.12-05.

2. Ст.. 13. ЗУ2694 Не переглянута та не псрезатверджена інструкція з охорони праці опера
торів котельні (18.09.13р.), чим порушено вимоги п. 6.1. «Положення про 
розробку інструкцій 3 охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98.

Ст.,18. ЗУ 2694 Не проведено стажування елекірика Грабар J.M., чим порушено вимоги п. 
7.1. «Типового положення про порядок гфонедення навчання і перевірки 
знань 3 питань охорони праці», НПАОП 0,00-4.12-05.

4. Ст„ 18. ЗУ 2694 В журналі реєстрації інструктажів з о.\орони праці відсутні відмітки про 
допуск до самостійної роботи електрика Грабар І.М., чим порушено вимо
ги п. 7.9, «Типового положення про порядок проведення кавчання і пере
вірки знань 3 питань охорони праці», НПАОП 0.00-4. ! 2-05.

5. Ст.. 13. ЗУ 2694 Не ііровелено випробування 313 (драбини), чим порушено вимоги п. 3.8, 
р.З. «Правил безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.76-15,

6. Ст. 13. ЗУ2694 Не проведено ВО і ГВ KOTjra водогрійного .і.н. 9008, р.н. 1017 тип "Факел 
- Г", чим поруше-но вимоги п, 8 Постанови Кабінету Мінісірів України .Чї 
687 від 26.05.2004 р "ПОРЯДОК ііроведения огляду, випробуваніїя 
та екснертного обстеження (технічного діагностуваиня) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки "
7. Ст- 13. ЗУ 2694 Газоходи котла газового водогрійного з,н. 9008, р.н, 1017 тип "Факел - Г” 

не відключено від діючих газоходів за допомогою глухих шиберів, чим 
порушено вимоги п. 3.18 р, 5. "Правил безпеки систем газопостачангія". 
НПАОП 0,00-1.76-15.
На момент перевірки котел газовий водогрійний з.н. 9008, р.н. 1017 тип 
"Факе.л - Г" не експлуатується та відключений від системи газопостачання 
за допомогою інвентарної заглушки. Пропоную заборонити експлуатацію 
котла до проведення чергового D0 і ГВ.


