ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Горького, 28-6, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02
Е-гпаіІ: 18$т@сІ5р.§ОУ.иа, код ЄДРПОУ 39857622

АКТ
перевірки суб’єкта господарювання
від 25 травня 2018р. №05-29/355
Товариство з обмеженою відповідальністю «П родсєрвіс»
40035, м. Суми. Проспект Михайла Лушпи, будинок 41. КВЕД 68.20. ЄДРПОУ 31499932
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного
виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за СДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта фізичної особи-підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю «П родсєрвіс»
(найменування виробничого об’єкта суб’єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці
та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх
використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне
підкреслити),

в частині
(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

І. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
Розпорядчі документи щодо здійснюваної
Тип здійснюваної перевірки
перевірки
Наказ від 23.05.2018 №738
планова
Направлення на перевірку №05-24/369
+ позапланова
від 23.05.2018
Початок перевірки
Завершення перевірки
24
05
2018
9.00
25
05
2018
16.00
ЧИСЛО
МІСЯЦЬ
рік
година
ЧИСЛО
місяць
рік
година
II. Особи, що беруть участь у перевірці
Посадові особи Держпраці:
головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та
зв’язку Управління Держпраці у Сумській області - Мордвінова Тетяна Павлівна;
начальник відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Сумській області Герасименко Валентина Єгорівна;
начальник відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління
Держпраці у Сумській області - Яресько Олексій Петрович;
начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку Управління
Держпраці у Сумській області - Бойко Владислав Сергійович;
головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Управління Держпраці у Сумській області - Ткаченко Юрій Миколайович.
(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій
(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи
головний інженер - Пархоменко Микола Миколайович.
(посади, прізвища, імена та по батькові)

III. Дані щодо останніх проведених перевірок об’єкта
Планова
Позапланова
+ не було взагалі
+ не було взагалі
□ була у період з по
□ була у період з по
Акт перевірки від
№
Акт перевірки від
№
Додаткова інформація до перевірки*

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
*

№

з/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

і.б

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Питання з безпеки та охорони праці, що
підлягають перевірці
Загальні питання

Так

Діяльність суб’єкта господарювання, його фактична
структура та дані щодо структурних підрозділів
установчим і реєстраційним документам
відповідають
Система управління охороною праці впроваджена та
функціонує
Служба охорони праці (призначені посадові особи),
яка забезпечує вирішення конкретних питань
охорони праці, наявна
Служба охорони праці функціонує
Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо
це визначено відповідними нормативно-правовими
актами з охорони праці) функціонують,
відповідальних за безпечне виконання робіт та
експлуатацію обладнання призначено
Положення, інструкції та інші акти з охорони праці,
що діють у межах підприємства та встановлюють
правила виконання робіт і поведінки працівників на
території підприємства, у виробничих приміщеннях,
на будівельних майданчиках, робочих місцях
відповідно до нормативно-правових актів з охорони
праці, розроблені у встановленому порядку та наявні
Проведення навчань та перевірки знань з охорони
праці працівників та спеціалістів з охорони праці
проводяться та відповідають вимогам чинних
нормативно-правових актів
Освіта керівного складу, а також займані
працівниками посади кваліфікаційним вимогам,
зазначеним у нормативно-правових актах з охорони
праці, відповідають
Контроль за роботою служби охорони праці
(спеціально призначених посадових осіб), яка
забезпечує вирішення конкретних питань охорони
праці роботодавцем, здійснюється
Розмір витрат на охорону праці становить не менше
0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік
Комплексні заходи для досягнення встановлених

Ні

+

4 -

+

4 -

+

+

нв

нп

Нормативне
обґрунтування

стаття 13 ЗУ № 2694

частина друга
статті 13 ЗУ
№ 2694
частина друга
статті 13 ЗУ
№ 2694
стаття 15 ЗУ № 2694
статті 13, 15 ЗУ №
2694

абзац дев’ятий
частини другої
статті 13 ЗУ № 2694

стаття 18 ЗУ № 2694

стаття 13
стаття 40
стаття 18
стаття 22

+

+

ЗУ № 2694;
ЗУ № 1127;
ЗУ № 2288;
КУ № 322

частина друга
статті 13
ЗУ № 2694
частина третя
статті 19 ЗУ № 2694

+
4-

абзац третій частини

другої статті 13 ЗУ
№ 2694,
статті 25, 27, 28 ЗУ
№ 1127

нормативів та підвищення існуючого рівня охорони
праці розроблені та реалізуються

1.12

1.13

1.14

Аудит охорони праці, оцінки технічного стану
виробничого обладнання та устаткування, вжиття
заходів щодо усунення небезпечних для здоров’я
виробничих факторів проводяться
Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному
обсязі правильно та своєчасно

+

+

Облік нещасних випадків ведеться
+

1.15

Облік аварій ведеться
4 -

1.16

1.17

1.18

Причини, що призводять до нещасних випадків,
усуваються своєчасно

+

Заходи, визначені комісіями за підсумками
розслідування причин нещасних випадків,
здійснюються
Документи дозвільного характеру, необхідність
одержання яких передбачена законами, наявні

4-

+

1.19

1.20

Фактичний стан виробництва вимогам нормативноправових актів з охорони праці, що охоплюються
умовами дозволу, відповідає
Ідентифікація о б ’єктів підвищеної небезпеки
суб’єктів господарювання проведена

+

+

1.21

Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
(у разі необхідності) проведено
«•
+

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації
аварійних ситуацій та аварій) наявний
План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації
аварійних ситуацій та аварій) розроблено та
погоджено відповідно до чинних нормативноправових актів, він містить необхідні розділи
Заходи, спрямовані на недопущення аварій на
виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування
людей (якщо це визначено відповідними
нормативно-правовими актами з охорони праці),
здійснюються в повному обсязі
Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди
(станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій
готові
Працівники суб'єктів господарювання засобами
індивідуального і колективного захисту та

+

+

4-

стаття 13 ЗУ № 2694
стаття 22 ЗУ № 2694;
ПКМУ від
25.08.2004 № 1112
стаття 22 ЗУ № 2694;
ПКМУ від
25.08.2004 №- 1112
стаття 22 ЗУ № 2694;
ПКМУ від
25.08.2004 № 1112
стаття 13 ЗУ № 2694;
^Ж М У від
25.08.2004 № 1112
стаття 13 ЗУ № 2694;
ПКМУ від
25.08.2004 № 1112
стаття 21 ЗУ № 2694;
статті 19,24 ЗУ №
1127
ПКМУ від
15.10.2003 № 1631
стаття 21 ЗУ № 2694;
статті 19, 24 ЗУ №
1127
стаття 9 ЗУ № 2245,
пункт 3 Порядку
ідентифікації та
обліку об’єктів
підвищеної
небезпеки ПКМУ від
11.07.2002 № 956
стаття 10 ЗУ № 2245;
пункт 3 Порядку
ідентифікації та
обліку об’єктів
підвищеної
небезпеки ПКМУ від
11.07.2002 № 956
стаття 11 ЗУ № 2245;
статті 25, 27, 28 ЗУ
№ 1127
стаття 11 ЗУ № 2245
статті 25, 27, 28 ЗУ
№ 1127

стаття 8 ЗУ № 2245,
стаття 30 ЗУ № 1127

стаття 29 ЗУ № 1127
4 -

стаття 8 ЗУ № 2694
4*

1.27

1.28

2
2.1

спецодягом забезпечені
Засоби індивідуального і колективного захисту
утримуються та застосовуються відповідно до
встановлених вимог

стаття 8 ЗУ № 2694; |
ПКМУ від
27.08.2008 № 761

+

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми,'
устаткування, транспортні засоби, технологічні
процеси вимогам нормативно-правових актів з
охорони праці відповідають

стаття 21 ЗУ № 2694

+

Безпечне виконання робіт
Необхідна проектна та технічна документація наявна
+

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт
(якщо це визначено відповідними нормативноправовими актами з охорони праці) розроблено
Технологічні процеси відповідають проектам
(паспортам) на проведення робіт (будівництва,
експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)

4-

+
Щ

Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного
ведення робіт, будівельних норм і правил, правил
технічної експлуатації, графіків плановопопереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і
правил, технологій дотримуються
Безпечні параметри процесу виробництва,
передбачені технологічними регламентами та
інструкціями, дотримуються
Порядок прийому до експлуатації технологічного
обладнання після монтажу і капітального ремонту
дотримується

статті 13, 14 ЗУ №
2694,
стаття 26 ЗУ № 1127

+

статті 13, 14 ЗУ №
2694

+

стаття 21 ЗУ № 2694

4-

3

Безпечна експлуатація об’єктів, устаткування, машин та механізмів

3.1

Контроль роботодавцем за додержанням
працівниками правил безпеки під час експлуатації
засобів виробництва та проведення робіт
здійснюється
Технологічне обладнання, машини, механізми,
устаткування, в тому числі інженерні мережі,
контрольно-вимірювальні прилади, засоби
автоматичного попередження та локалізації аварій, а
також інші засоби протиаварійного захисту, які
забезпечують безпеку виробництва, правилам
безпеки відповідають та експлуатуються правильно
Висновки експертизи ЩОДО відповідності
обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці, чинним
в Україні, наявні
Машини, механізми, устаткування та інструмент, що
використовуються, паспортам (сертифікатам)
відповідають

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

4
4.1

Електрообладнання умовам експлуатації відповідає
Будівлі та споруди, виробниче обладнання та
устаткування утримуються відповідно до
встановлених вимог, моніторинг за їх технічним
станом забезпечено належним чином

стаття 21 ЗУ № 2694,
статті 19, 24 ЗУ №
1127
стаття 21 ЗУ № 2694,
статті 18, 19, 24 ЗУ
№ 1127
стаття 21 ЗУ № 2694,
статті 19, 24 ЗУ №
1127

стаття 13 ЗУ № 2694

+

статті 13, 14, 21 ЗУ
№ 2694

4-

-

стаття 21 ЗУ № 2694;
ПКМУ від
15.10.2003 № 1631

4-

статті 13, 21 ЗУ №
2694;
стаття 20 ЗУ №1127;
ПКМУ від
15.10.2003 № 1631
стаття 13 ЗУ № 2694

4-

4-

стаття 13 ЗУ № 2694

+

Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)
Спеціальний дозвіл на‘користування надрами на
відповідний вид користування надрами наявний

4-

статті 16, 19 КУ №
132/94, статті 19, 24
ЗУ № 1127, стаття 11
ЗУ № 2665

4.2

Проект дослідно-промислової розробки або проект
розробки затверджено та погоджено у встановленому
порядку

+

4.3

Ведення робіт з дослідно-промислової або
промислової розробки родовищ корисних копалин
відповідає проекту

4-

4.4

Родовище введено в промислове освоєння згідно із
встановленим порядком

4-

4.5

Користування надрами для будівництва та
експлуатації підземних споруд та інших цілей, не
пов’язаних з видобуванням корисних копалин,
здійснюється за відповідним проектом
Акт про надання гірничого відводу для
надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на
користування надрами на видобування або на
користування надрами, не пов’язаний з
видобуванням корисних копалин, наявний

+

4.6

4-

4-

4.7
Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану
якості корисних копалин, списання запасів корисних
копалин забезпечується
4.8

4.9

4.10
4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах
вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені
з Держгірпромнаглядом і дотримуються
Щорічні плани робіт на підприємствах
нафтогазовидобувної промисловості з розробки
гідромінеральних ресурсів погоджені 3
Держгірпромнаглядом і дотримуються
Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт
забезпечується
Проведення маркшейдерських робіт, ведення
геолого-маркшейдерської, технічної документації
забезпечуються
При розробці родовищ та переробці мінеральної
сировини правила та технології переробки
мінеральної сировини з метою забезпечення
повнішого вилучення корисних копалин та
поліпшення якості кінцевої продукції додержуються
Повнота геологічного вивчення, раціональне,
комплексне використання та охорона надр в межах
наданої в користування ділянки надр забезпечуються
Встановлений порядок забудови площ залягання
корисних копалин загальнодержавного значення, а
також будівництво на ділянках їх залягання споруд,
не пов’язаних з видобуванням корисних копалин,
дотримується
Безпека людей, майна і навколишнього природного
середовища при розробці родовищ корисних копалин
та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з
видобуванням, забезпечується
Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації
(консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із
забезпечення охорони надр, а під час консервації також вимоги, що забезпечують збереження гірничих
виробок (свердловин) на час консервації,
дотримуються

Примітка.

4-

стаття 20 КУ №
132/94,
стаття 5 1 КУ №
132/94;
стаття 24 ЗУ № 1127
стаття 20 КУ №
132/94,
стаття 5 1 КУ №
132/94
стаття 36 ЗУ № 2665;
ПКМУ від 14.02.95
№ П4
стаття 55 КУ №
132/94
стаття 19 КУ №
І32/94;стаття 24 ЗУ
^
№
І І27;пункт 26
і
ПКМУ від 2 7.01.95
№ 59
статті 46, 53 КУ №
132/94; стаття 37 ЗУ
№ 2665;
ПКМУ від 2 7 .0 1.95
№ 58
стаття 5 1 КУ №
132/94

4стаття 5 1 КУ №
132/94
44-

статті 38, 53 КУ №
132/94
стаття 53 КУ №
132/94; стаття 24 ЗУ
№ 1127

+
стаття 53 КУ №
132/94
4-

статті 24, 53 КУ №
132/94

4ПКМУ від 17.01.95
№ 33
4-

статті 24, 53, 55 КУ
№ 132/94; стаття 18
ЗУ № 1127,
стаття 20 ЗУ № 2665

4стаття 54 КУ №
132/94

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:
«Так»
- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні»
- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ»
- не вимагається від підприємства/ об’єкта, що перевіряється;
«НП»
- не перевірялося на цьому підприємстві/ об’єкті.

№
з/
п
1.

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки
НА1, вимоги якого
порушено
Детальний опис виявленого порушення3
реквізити позначенн
я НА2
норми
Відсутній дозвіл на експлуатацію ліфтів ЛПТ 1000/1,0 240 ПС
Стаття 21
ЗУ №
та О отш іій Оеагіезз (зав. № ОУ992518Ю), чим порушено
2694
вимоги п. 9.1.3 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та
безпечної експлуатації ліфтів».
Щ о загрож ує ж ит т ю та здоров ’ю людей.

2.

Стаття 13

ЗУ №
2694

3.

Стаття 13

ЗУ №
2694

4.

Стаття 13

ЗУ №
2694

Інтенсивність освітлення шахти ліфта (відсутнє освітлення)
ЛПТ 1000/1,0 240 ПС не відповідає вимогам Правил, чим
порушено вимоги п. 6.4.26 та розділу II НПАОП 0.00-1.02-08
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», п. 5.9
ДСТУ ЕЙ 81-1:2003 «Норми безпеки до конструкції та
експлуатації ліфтів» Частина 1 «Ліфти електричні».
Ліфту ЛПТ 1000/1,0 240 ПС не проведений технічний огляд у
встановлений термін, що порушено вимоги пп. 9.4.1 та 9.7.15
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної
експлуатації ліфтів».
Щ о загрож ує ж ит т ю та здоров ’ю лю дей

Не проведено перевіряння елементів заземлення та опору
ізоляції електрообладнання ліфта ЛПТ 1000/1,0 240 ПС, що
порушено вимоги пп. 9.4.2 та 9.7.15 НПАОП 0.00-1.02-08
«Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів».
Щ о загрож ує ж ит т ю та здоров ’ю людей.

5.

Стаття 13

ЗУ №
2694

6.

Стаття 13

ЗУ №
2694

7.

Стаття 13

ЗУ №
2694

8.

Стаття 13

ЗУ №
2694

9.

Стаття 13

ЗУ №
2694'

Відсутній діелектричний килим на підлозі машинного
приміщення ліфта ЛПТ 1000/1,0 240 ПС, чим порушено
вимогу п. 13.3.1 НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації
електрозахисних засобів».*'
На ТОВ «Продсервіс» не призначено наказом працівників,
відповідальних за організацію експлуатації та за справний стан
ліфтів, що є порушенням вимог пп. 9.7.1, 9.7.15 НПАОП 0.001.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів».
Щ о загрож ує ж ит т ю та здоров ’ю людей.

Відсутні «Правила користування пасажирським ліфтом» на
основній посадочній площадці або в кабінах ліфтів, чим
порушено вимоги п. 9.7.13 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила
будови і безпечної експлуатації ліфтів».
Сміття в шахті та в приямку ліфта ЛПТ 1000/1,0 240 ПС, чим
порушено вимоги розділу II НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила
будови і безпечної експлуатації ліфтів», додаток Е ГСТУ
36.1-001-97 «Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж»
В приямку шахти ліфта ЛПТ 1000/1,0 240 ПС не зазначено
слово «Стоп» на пристрої (біля нього) для зупинення ліфта,
чим порушено вимоги п. 6.4.19 НПАОП 0.00-1.02-08
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів».

10. Стаття 13

ЗУ №
2694

11. Стаття 13

ЗУ №
2694

12. Стаття 13

ЗУ №
2694

В машинному приміщенні ліфта ЛПТ 1000/1,0 240 ПС
знаходяться сторонні предмети, чим порушено вимоги п.
6.5.24 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної
експлуатації ліфтів»
На основному поверсі ліфтів не вивішена табличка із
зазначенням:
- назви ліфта (за призначенням);
- вантажопідйомності (із зазначенням допустимого числа
пасажирів);
- номера телефону для зв'язку з обслуговуючим персоналом
або з аварійною службою, що є порушенням вимог п. 9.7.14
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної
експлуатації ліфтів».
Під час перевірки інспектором служби безпеки ТОВ
«Продсервіс»
Дробоногом
Олегом
Михайловичем
виконувалися роботи (підключення водопостачання
для
заповнення фонтану перед ТРЦ) в колодязі одноособово, без
засобів індивідуального захисту та без дотримання основних
вимог безпеки та підготовчих робіт, що є порушенням вимог
п. 5.1, 5.2, 5.7 НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
Щ о несе загрозу ж ит т ю т а здоров'ю працівників.

13. Стаття 13

ЗУ №
2694

Працівники що виконують роботи в колодязях не забезпечені
запобіжними поясами з лямками та мотузками, що є
порушенням вимог п. 1.5.6 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила
техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та
водовідведення населених місць».
Щ о несе загрозу ж ит т ю та зд о р о в’ю працівників.

14. Стаття 13

ЗУ №
2694

Перед спуском працівників у колодязі не перевіряється його
загазованість газоаналізаторами, що є порушенням вимог п.
1.5.6 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при
експлуатації систем водопостачання та водовідведення
населених місць».
Щ о несе загрозу ж ит т ю та зд о р о в’ю працівників.

15. Стаття 13

ЗУ №
2694

16. Стаття 18

ЗУ №
2694

При роботах в колодязях працівники не забезпечені
акумуляторними ліхтарями напругою не вище 6 В, що є
порушенням вимог п. 1.5.8 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила
техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та
водовідведення населених місць».
Не пройшли навчання і перевірку знань НПАОП 41.0-1.01-79
«Правила техніки безпеки при експлуатації систем
водопостачання та водовідведення населених місць», НПАОП
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» працівники та посадові особи
в обсязі виконуваної роботи, службові обов'язки яких пов'язані
з контролем та виконанням робіт з підвищеною небезпекою, а
саме роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах), що є порушенням
вимог п. 4.1 та п. 5.5 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці».

Щ о несе загрозу ж ит т ю т а здоров 'ю працівників.

17. Стаття 21

ЗУ №
2694

На підприємстві виконуються роботи з обслуговування
виробничих об’єктів без поданої до територіального органу
Держпраці декларації відповідності його матеріальнотехнічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах), що є порушенням
вимог п. 21 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»,
затвердженого Постановою КМ України від 26 жовтня 2011
року №1107.
Щ о несе загрозу ж ит т ю т а здоров'ю працівників.

18. Стаття 13

ЗУ №
2694

19. Стаття 13

ЗУ №
2694

Стаття 9

ЗУ №
2245

21. Стаття 13

ЗУ №
2694

22. Стаття 13

ЗУ №
2694

23. Стаття 13

ЗУ №
2694

20.

На підприємстві, на основі Переліку робіт з підвищеною
небезпекою, з урахуванням специфіку виробництва, не
розроблений і не затверджений роботодавцем перелік робіт з
підвищеною небезпекою, що є порушенням п. 1.8 НПАОП
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт».
На підприємстві не розроблений перелік газонебезпечних
робіт з роздільно зазначеними роботами, які проводяться з
оформленням наряду-допуску, без оформлення наряду допуску, але з обов’язковою реєстрацією у відповідному
журналі та роботи спричинені необхідністю ліквідації та
локалізації аварійних ситуацій, що є порушенням п. 1.7
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт».
Не забезпечено проведення ідентифікації потенційно
небезпечних об’єктів - системи газопостачання природним
газом та електроагрегату дизельного стаціонарного АД64СТ400-2РП з ємністю баку на 400 літрів, що є порушенням
вимог п. п. 3, 5, 7, 18 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів
підвищеної небезпеки, затвердженою Постановою КМУ № 956
від 11.07.2002 року «Про ідентифікацію і декларування
безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».
Відсутній паспорт на газове господарство, що є порушенням
вимог п. 3.6. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки
систем газопостачання».
Не здійснюється систематичний контроль за технічним станом
газопроводів і споруд на них шляхом проведення
комплексного технічного огляду (обходу) трас газопроводів,
технічного обстеження, в тому числі КПО, що є порушенням
вимог п 1.4. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки
систем газопостачання».
Щ о несе загрозу ж ит т ю та здоров'ю працівників.

Не проведено комплексне приладове обстеження газопроводів
що знаходяться на балансі підприємства відповідно до акту
розмежувння ТОВ «Продсервіс» з ПАТ «Сумигаз», що є
порушенням вимог п 1.15., п. 1.17. розділу V НПАОП 0.001.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
Щ о цесе загрозу ж ит т ю та здоров'ю працівників.

■

24. Стаття 13

ЗУ №
2694

25. Стаття 13

ЗУ №
2694

26. Стаття 13

ЗУ №
2694

27. Стаття 13

ЗУ №
2694

28. Стаття 13

ЗУ №
2694

Відсутні акти проведення комплексного приладового
обстеження газопроводів, що є порушенням вимог п 1.24.
глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання».
Не проводиться контрольний огляд газового господарства, що
є порушенням вимог п 3.11. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15
«Правила безпеки систем газопостачання».
Газопроводи до установок не відключені при тривалій зупинці
від діючих газопроводів першим по ходу газу до неї запірним
пристроєм із встановленням інвентарної заглушки (акт
пломбування № б/н від 11.05.2018), що є порушенням вимог п.
3.17. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання».
Не представлено журнал технічного огляду і обходу
надземних газопроводів, що є порушенням вимог п. 1.5.
розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила* безпеки систем
газопостачання».
Не проводиться технічний огляд надземних газопроводів не
рідше ніж один раз на 6 місяців, що є порушенням вимог п.
1.5. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання».
Щ о несе загрозу ж ит т ю та зд о р о в’ю працівників.

29. Стаття 13

ЗУ №
2694

Не проводиться технічний огляд трас підземних газопроводів,
що є порушенням вимог п. 1.5. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15
«Правила безпеки систем газопостачання».
Щ о несе загрозу ж ит т ю та здоров ’ю працівників.

ЗО. Стаття 13

ЗУ №
2694

31. Стаття 13

ЗУ №
2694

32. Стаття 13

ЗУ №
2694

33. Стаття 13

ЗУ №
2694

34. Стаття 13

ЗУ №
2694

Відсутні графіки технічного огляду, обслуговування та
ремонту об’єктів систем газопостачання, що є порушенням
вимог п. 3.2. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки
систем газопостачання».
Не забезпечені безпечні умови експлуатації та можливе
пошкодження підземного газопроводу (газопроводу високого
тиску до ШГРП в 57x3,0мм - 101,8 пог.м.) в межах охоронної
зони шириною 2 м з обох боків від зовнішньої стінки
газопроводу (допущено садіння дерев, на трасі газопроводу
високого тиску розміщено дитячий майданчик та зону
відпочинку з улаштуванням споруд), що є порушенням вимог
п 1.12. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання».
Щ о несе загрозу ж ит т ю та здоров ’ю працівників.

В ШГРП відсутні схеми обладнання та інструкції з
експлуатації обладнання, що є порушенням п.2.1. розділу V
НПАОП
0.00-1.76-15
«Правила
безпеки
систем
газопостачання».
В ШГРП відсутня режимна карта, що є порушенням п.2.1.
розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання».
Не здійснюється технічний огляд, регулювання обладнання та
технічне обслуговування ШГРП з регулятором тиску газу типу
«РЕХ75». Результати обслуговування та ремонту не заносяться
у паспорт обладнання, що є порушенням вимог п. 2.11., п. 2.20.
глави V' НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем

газопостачання».

' ~

Щ о несе загрозу ж ит т ю т а зд о р о в’ю працівників._________

35. Стаття 13

36. Стаття 13

37. Стаття 13

38. Стаття 13

39. Стаття 13

40. Стаття 13

41. Стаття 13

42. Стаття 13

43. Стаття 13

Манометри встановлені у вузлі обліку перед шафовим ШГРП
та в ШГРП (4шт. номери не читаємі) та манометр ДН05100 №
060858402 встановлений у даховій котельні не пройшли
чергову повірку (відсутні дані про останню повірку) у
відповідності з вимогами заводу-виробника, що є порушенням
вимог п. 4.13 глави IV та п. 2.11. глави V НПАОП 0.00-1.76-15
«Правила безпеки систем газопостачання».
Щ о несе загрозу ж ит т ю та зд о р о в’ю працівників._________
ЗУ №
У даховій котельні розміщено сигналізатор загазованості,
якому не проведено метрологічну повірку, що є порушенням
2694
вимог п. 4.13 глави IV НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки
систем газопостачання» та паспорту заводу-виробника.
Щ о несе загрозу ж ит т ю та здоров'ю працівників._________
Не проводиться перевірка параметрів спрацювання ЗСК і ЗЗК
ЗУ №
в ШГРП, що є порушенням п.2.11. розділу V НПАОП 0.002694
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
Щ о несе загрозу ж ит т ю та здоров ’ю працівників._________
На огорожі ШГРП відсутній попереджувальний напис ЗУ №
«Вогненебезпечно. Газ», що є порушенням п.2.10. розділу V
2694
НПАОП
0.00-1.76-15
«Правила
безпеки
систем
газопостачання»._______________________________________
ЗУ №
На підприємстві відсутня газова служба та не заключено
договір на технічне обслуговування і ремонт системи
2694
газопостачання, що є порушенням п.3.1., З.2., 3.5. розділу З
глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання».
Щ о несе загрозу ж ит т ю та здоров ’ю працівників._________
Відсутні відомості про проведення технічного обслуговування
ЗУ №
і поточного ремонту внутрішніх газопроводів на території
2694
підприємства та установок (модуль опалювальний типу
\\^еззех 440М), що використовують газ у встановлені строки,
що є порушенням вимог п. 3.9. глави V НПАОП 0.00-1.76-15
«Правила безпеки систем газопостачання».
Щ о несе загрозу ж ит т ю т а здоров ’ю працівників._________
Не пронумеровані однотипні установки, що використовують
ЗУ №
газ, а також обладнання, запобіжна і запірна арматура,
2694
контрольно-вимірювальні прилади, що є порушенням вимог п.
3.7. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання»._______________________________________
Не проведено перевірку і прочищення газоходів і димових
ЗУ №
труб дахової котельні, що є порушенням вимог п. 3.9. глави V
2694
НПАОП
0.00-1.76-15
«Правила
безпеки
систем
газопостачання».
________ Щ о несе загрозу ж ит т ю та здоров'ю працівників.________ _
ЗУ №
Котлам \\^еззех 440 М - 2 од. (модуль опалювальний типу
2694
ХУеззех 440М) не проведено періодичного чергового
технічного огляду, чим порушено вимогу п. 8 Порядок
проведення огляду, випробування та експертного обстеження
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання
._____ підвищеної небезпеки», затверджені постановою КМУ від

ЗУ №
2694

26.05.2004 № 687
Щ о несе загрозу ж ит т ю т а здоров ’ю працівників.
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На підприємстві не створена служба охорони праці, відсутній
інженер з охорони праці, не покладені обов’язки на іншу
особу, що є порушенням вимог ст. 15 Закону У країни «Про
охорону праці»
Положення про службу охорони праці не переглянуто у
зв’язку зі змінами (Наказ Міністерства соціальної політики
№148від 31.01.2017), що є порушенням п.1.2 НПАОП 0.004.21-04 Типове положення про службу охорони праці
Посадові особи підприємства (директор Галаєв М.Д.,
головний інженер Пархоменко М.М., начальник служби
безпеки Завгородній В.М.) та уповноважена особа найманими
працівниками з питань праці Караіланіді О.А.), не пройшли
чергове навчання та перевірку знань з охорони праці, що є
порушенням вимог п.4.1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»
Відсутній
наказ
(розпорядження)
роботодавця
про
призначення комісії з перевірки знань з питань охорони праці,
що є порушенням п.3.9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці».
Посадові інструкції не приведені у відповідність з вимогами,
НПАОП (відсутні деякі розділи,питання охорони праці), що є
порушенням вимог п.4.3.4. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення
про розробку інструкції з охорони праці».
Відсутній затверджений керівником перелік діючих інструкцій
з охорони праці, що повинен бути розроблений на підставі
затвердженого на підприємстві штатного розпису, що є
порушенням вимог п.4.3.2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення
про розробку інструкції з охорони праці».
Під час перевірки був відсутній журнал реєстрації інструкцій з
охорони праці на підприємстві, чим порушено п.1 розд.У
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з
охорони праці
Застосовуються інструкції з охорони праці, які не переглянуті
у з’язку з закінчення строку дії, що є порушенням п.6.1
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з
охорони праці»
У відділах не всі в наявності інструкції з охорони праці за
професіями, що є порушенням вимог п.4.3.2,4.3.8,4.3.9, 6.1,
Додаток 3,4,5 «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці» НПАОП 0.00-4.15-98
Відсутній перелік робіт з підвищеною небезпекою
затверджений керівником підприємства, що є порушенням
вимог п.2.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів».
Всім
працівникам
(інспектори
служби
безпеки,
прибиральниця, електрик) не проводяться інструктажі з
питань охорони праці на робочому місці (первинні, повторні,
позапланові та цільові) з реєстрацією в «Журналі реєстрації |

55. Стаття 13, ЗУ-2694
18

56. Стаття 13, ЗУ-2694
18

57.
Стаття 13,
ЗУ-2694
18

58. Стаття 5

ЗУ-2694

59. Стаття 13

ЗУ-2694

60. Стаття 13

ЗУ-2694

61. Стаття 13, ЗУ-2694
18

62. Стаття 13.

ЗУ-2694

63. Стаття 13.

ЗУ-2694

інструктажів з питань барони праці на робочому місці», а 1
також не проводиться стажування та допуск до роботи
працівників після перевірки знань, що є порушенням вимог
п.6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці».
Не надано переліку посад і професій працівників, які повинні
проходити стажування, а також тривалість його, що є
порушенням п.7.4. НПАОП 0.00-4.12-05“Типове положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці”
Не представлено протоколи проведення навчання та
перевірку знань з питань охорони праці працівникам, які
виконують роботи з підвищеною небезпекою, або які
потребують професійного добору, що є порушенням п.3.1,
3.14., п.4.1. НПАОП 0.00-4.12-05“Типове пс^гюження про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці”
Не переглянуті навчальні плани та програми спеціального
навчання з питань охорони праці з урахуванням конкретних
видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків
працівників, що є порушенням вимог п.3.2,3.3,4.3. НПАОП0.00-4.12-05. «Типове положення про порядок проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
Під час укладання трудового договору з працівником,
роботодавець не інформує його під розписку про умови праці
на підприємстві (Локшин В.О., Кавган О.О., Караіланіді О.А,
Пономаренко І.Л., Светлична Т.Г.), що є порушенням ст.5
Закону України «Про охорону праці»
Знову прийнятим працівникам (Локшин В.О., Светлична Т.Г.)
не проведений вступний інструктаж при прийому
(переведенні) на роботу, в журналі вступного інструктажу
підприємства, що є порушенням п.6.3. НПАОП 0.00-4.12-05
«Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці».
На робочих місцях відсутні інструкції з охорони праці та з
експлуатації виробничого обладнання, що є порушенням
п.5.3,5.4 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці»
Не представлено протоколи проведення навчання та
перевірку знань з питань охорони праці працівникам, які
виконують роботи з підвищеною небезпекою, або які
потребують професійного добору, що є порушенням
п.3.1,3.14, п.4.1. НПАОП 0.00-4.12-05“Типове положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці”
Інструкції для інспекторів служби безпеки не переглянуті 3
урахуванням переліку об’єктів охорони, маршруту руху,
режиму роботи і відпочинку, тощо, що є порушенням п. 4.3.2,
4.3.3,4.3.4,2.4 НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку
інструкцій з охорони праці
Не розроблена план-схема руху інспекторів служби безпеки
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ЗУ-2694

ЗУ №
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(охоронців) по охоронюваній території, що є порушенням
вимог п. 3.3. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».
Відсутні плакати і наочні посібники з питань охорони праці,
що є порушенням п.3.5 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці».
В ТОВ «Продсервіс», станом на 24.05.2018, не призначена
особа відповідальна за електрогосподарство до 1000 В, яка
повинна пройти навчання та перевірку знань з охорони праці
та спец навчання та перевірку знань з електробезпеки (та мати
групу не нижче IV), що є порушенням вимог п. 1.3.1 НПАОП
40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів», IV п.1.4., 1.5., 1.6. ПТЕЕС «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», п.4.1. НПАОП
0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Щ о несе
загрозу ж ит т ю та здо р о в’ю працівників.
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В ТОВ «Продсервіс» не призначена особа, яка заміщує
відповідального за електрогосподарство в разі його
відсутності, яка повинна пройти навчання га перевірку знань з
охорони праці та спец навчання та перевірку знань з
електробезпеки (та мати групу не нижче IV), що є порушенням
вимог п. 1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», IV п.1.4., 1.5., 1.6.
ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів»,
п.4.1.
НПАОП
0.00-4.12-05
«Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці».
Відсутнє затверджене «Положення про енергетичну службу
підприємства», що є порушенням вимог іі. 1.3.1 НПАОП 40.11.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
Роботодавець допустив до виконання робіт підвищеної
небезпеки (до робіт в діючих електроустановках, та робіт
пов’язаних з експлуатацією електротехнічної частини
виробничого обладнання) працівників електротехнічних та
електротехнологічних, яким не було проведено спеціальне,
навчання і перевірку знань з ОП (навчання
з
«Електробезпеки» (ПБЕЕС, ПЕЕЗ, ПУЕ), що є порушенням
вимог п. 1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів»
п. Г/.2.14.
ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів»
Що несезагрозу життю та здоров’ю працівників.
Перевірка знань електротехнічних та ечектротехнологічних
працівників на підприємстві з «Електробезпеки» (ПБЕЕС,
ПЕЕЗ, ПУЕ) була організована роботодавцем з такими
порушеннями:
Не були розроблені навчально-тематичні плани і
програми.
Не були розроблені екзаменаційні білети.
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Роботодавцем не було затверджено , а членами комісії '
не було складено переліку питань для перевірки знань з ОП
працівників з урахуванням специфіки виробництва.
Не було проведене спеціальне навчання
Не було організовано проведення лекцій, семінарів та
консультацій.
що є порушенням вимог: п.3.4., п. З.7., п. З.8., п. 3.11., п. 3.12.,
п. 3.16., п. 3.18., п. 4.1., п. 4.3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці».
Що несе загрозу життю та здоров’ю працівників.
Не складений та не погоджений з Держпраці. список
ЗУ№
працівників, які мають право проведення оперативних
2694
переговорів з енергопостачальною організацією, що є
порушенням вимог п.2.2.11. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п.
IV.3.12.а.
ПТЕЕС
«Правил
технічної
експлуатації
електроустановок споживачів»
Відсутнє положення, узгоджене електропередавальною
ЗУ №
організацією про взаємовідносини оперативного персоналу
2694
споживача з електропередавальною організацією, що є
порушенням вимог п.2.2.11. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
Не організовано реєстрацію видачі та повернення ключів від
ЗУ №
приміщень електроустановок, що є порушенням вимог
2694
п.2.2.19. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»
У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018р не був складений
ЗУ №
список
адміністративно-технічних
працівників,
яким
2694
дозволяється
одноосібний
огляд
електроустановок
затверджений керівником підприємства, що є порушенням
вимог п.2.2.13. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів»
У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018 р. був відсутній
ЗУ №
2694
журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і
мереж, що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98
«Правил
безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів»
Відсутній план протиаварійних та протипожежних тренувань,
ЗУ №
що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
2694
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п.
ІУ.3.12.
ПТЕЕС
«Правил
технічної експлуатації
електроустановок споживачів»
Відсутній журнал обліку протиаварійних і протипожежних
ЗУ №
тренувань, що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40,1-1.212694
98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
ЗУ №2694 Не проводиться інструктаж з електробезпеки на І групу який
має проводити особа, відповідальна за електрогосподарство,
або, за її письмовим розпорядженням,- особа зі складу
електротехнічних працівників з групою III, що є порушенням
п.2.1.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації

78. Стаття 13

ЗУ №
2694

79. Стаття 21

ЗУ №2694

електроустановок споживачів»
Не
забезпечене
випробування
та
вимірювання
електроустановок згідно з вимогами і нормами правил, що є
порушенням вимог п.1.1.6. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Щ о несе загрозу ж ит т ю та здоров'ю працівників.

80. Стаття 13 ЗУ №
2694

81. Стаття 13

ЗУ №
2694

82. Стаття 13

ЗУ №
2694

В місці вводу, в будівлю та споруду, заземлюючого
провідника не нанесений знак відповідного зразка, що є
порушенням вимог п.8.7.3, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів»
п. 1.7.125..Правила Улаштування Електроустановок
Відсутні паспорти на кожний заземлювальний пристрій, що
експлуатується, що є порушенням вимог п.8.7.1. НПАОП 40.11.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» п.УІІ.7.4. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів».
*
У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018 р. не було
проведено
періодичної
перевірки
кабелі-подовжувачів
кількістю 2 шт. (в будівлі ТРЦ «Атріум» за адресою м. Суми ,
проспект М. Лушпи, 41 (4 поверх) - не рідше одного разу на 6місяців, що несе загрозу життю та здоров’ю працівників, та є
порушенням вимог п.8.7.3., п.6.7.24., п.6.7.36. НПАОП 40.11.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» додаток 2. Табл. №48.2
ПТЕЕС «Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів»
Щ о несе загрозу ж ит т ю та здоров'ю працівників.

83. Стаття 13, ЗУ №
18
2694

84. Стаття 8,
13

ЗУ №
2694

У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018 р. в будівлі ТРЦ
«Атріум» за адресою м. Суми , проспект М. Лушпи, 41 (4
поверх, в кабінеті фінансового директора) з одним робочим
місцем, яке обладнане ЕОМ з ВДТ і периферійними
пристроями ПП), в якому експлуатується ЕОМ з ВДТ і ПП, що
живляться через кабель подовжувач
у якого відсутні
спеціальні контакти для підключення нульового захисного
провідника, що є порушенням п. 2.8.. п. 2.10 НПАОП 0.001.28-10 «Про затвердження Правил охорони праці під час
експлуатації
електронно-обчислювальних
машин»
Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня
2010 р. за №293/17588.
Відсутній план графік затверджений керівником проведення
щорічного навчання для персоналу який забезпечує виробничі
процеси в електроустановках ТОВ «Продсервіс», що є
порушенням вимог п.3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»
Працівники, які обслуговують електроустановки не в повному
обсязі забезпечені необхідними засобами захисту відповідно
до «норм комплектування засобами захисту», що є
порушенням вимог п.1.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; п.4.2.9
додаток 2. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації
електрозахист них засобів».
Щ о несе загрозу ж ит т ю та здоров'ю працівників.

85. Стаття 8,
13

ЗУ №
2694

86. Стаття 13

ЗУ№
2694

87. Стаття 13

ЗУ №
2694

88. Стаття 8,
13

ЗУ №
2694

Відсутній журнал обліку та зберігання засобів захисту, що є
порушенням вимог п.1.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» Додаток
№1 до п.4.2.6 НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації
електрозахисних засобів».
На підприємстві ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018 р.
були відсутні (не надані під час перевірки) затверджені
(роботодавцем або відповідальним за електрогосподарство)
списки засобів захисту, що є порушенням вимог п. 4.2.9.
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів.»
У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018р не було
проведено періодичний огляд засобів захисту один раз на 6
міс. працівником, який відповідає за їхній стан із записом
результатів огляду в журнал, що є порушенням вимог п.4.4.2.
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації електрозахисних
засобів»
Щ о несе загрозу ж ит т ю та здоров ’ю працівників.

Всі електрозахисні засоби, що перебувають в експлуатації
ТОВ «Продсервіс» не мають інвентарних номерів, що є
порушенням вимог п.1.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
89. Стаття 13 ЗУ №
Для забезпечення перевірки знань працівників ТОВ
2694
«Продсервіс» у встановлені строки згідно з вимогами ПТЕЕС
станом на 24.05.2018 р. не був розроблений перелік посад та
професій
електротехнічних
та
електротехнологічних
працівників, яким присвоюється відповідна група з
електробезпеки, що є порушенням вимог п. 1.3.1 НПАОП 40.11.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»; ПТЕЕС
«Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів» п. IV.2.7.
90. Стаття 13 ЗУ №
У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018р не було проведено
2694
регламентні роботи по опосвідченню стану безпеки
електроустановок споживачів згідно з орієнтовним переліком
робіт, що є порушенням вимог п.8.2., п. 8.1., п.8,7, п 8.7.1, п 8.
7. 2., п. 8. 7. 3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів».
У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018 р копії актів
91. Стаття 13 ЗУ №
2694
опосвідчення стану безпеки
електроустановок, не булй
направлені в Держпраці, по закінченню звітного періоду, що є
порушенням вимог п.8.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
92. Стаття 13, ЗУ №
У ТОВ «Продсервіс» відсутній оперативний журнал, що є
2694
21
порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Всього: 92 порушень______________________________________________________________
1Нормативно-правовий акт
2 Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на
підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб’єкта
господарювання згідно з додатком.
3 Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативноправового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

1. У зв’язку з виявленням порушень, зазначених у рядку №№ 1, З, 4, 6,22, 23, 28, 29, 31,
34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 65, 78, 81 таблиці, попереджаю про необхідність негайного
зупинення експлуат ації:
• ліф т ів Л П Т 1000/1,0 240 П С та РотивШЇ СеагІе$$ (зав. № ОУ99251810), який
вст ановлений за адресою м. Суми, проспект М ихайла Л ум п и , будинок 41;
• сист еми газопост ачання (газопроводи високого та низького т иску г ІПГРП з
регулят ором т иску газу т ипу «ГЕ Х 75»);
• м одуль опалю вальний т ипу \Уе$$ех 440М;
• елект рообладнання до 1000 В;
• кабелі - подовж увані (2 одинииі).
(зазначити н айм енування о б ’єкта, м аш ини, м ехан ізм у, устаткування, інше; м ісц езн аход ж ен н я (інвентарний н о м ер ))

2. У зв’язку з виявленням порушень, зазначених у рядку №№ 12, ІЗ, 14, 16, 17, 68, 84,
87, таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт а саме:
•

робот и в колодязях, шурфах, т ранш еях, кот лованах, бункерах, камерах,
колекторах, зам кнут ом у прост орі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
• робот и в дію чих елект роуст ановках до 1000 В,
4
(зазн ачити н айм енування о б ’єкта, м аш ини, м ехан ізм у, устаткування, інш е; м ісц езн аход ж ен н я (інвентарний п ом ер ))

(п осад а, пр ізви щ е, ім ’я та по батькові роботодав ц я або його у п о в н о в а ж ен о ї о со б и у р од ов ом у відм інку)

об (о)

год.

хв. «

» _________________2018 року.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)
об (о) год. хв. « » _________________2018 року.
(у разі необхідності перелік продовжити)

Від негайного зупинення робіт
(виробництва) відмовився
(ініціали та прізвище)

л£іГ~»

20 /Строку
VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку
_______ (заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб’єкта господарювання)_______

№
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку
підприємства

1

Про проведення планової перевірки підприємство
письмово
попереджено
не
менше
ніж
за
10 календарних днів до її початку

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що
засвідчують
осіб, які проводять перевірку,
пред’явлено

3

Копію направлення на перевірку надано

4

проводять,

Перед початком здійснення перевірки

5

Так

особами, які її

нв

4

-

і-

4

внесено
запис
про
перевірку
до
відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його
наявності)
Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті
питання, необхідність перевірки яких стала підставою
для її здійснення. У направленні на здійснення
позапланової перевірки зазначено ^ питання, що є
підставою для здійснення такої перевірки

Ні

нп

Нормативне
обгрунтування
частина 4
статті 5 ЗУ
№ 877
частина 5
статті 7, абзац
третій статті 10
ЗУ № 877
частина 5
статті 7,
абзаци третій
та шостий
статті 10 ЗУ №
877
частина 12
статті 4 ЗУ
№ 877

частина 1
статті 6 ЗУ
№ 877

*
VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного
Акта перевірки, що мають місце з боку суб’єкта господарювання
_______ (заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб’єкта господарювання)_______
№
з/п

Зм іст пояснень, зауваж ень або заперечень

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи Держпраці України:_______
Головний державний інспектор відділу
нагляду в будівництві, котлонагляді, на
я
Мордвінова Тетяна
транспорті та зв’язку Управління
Павлівна
Держпраці у Сумській області
(посада)

С"

•^(підпис)

(посада)

(прізвище, ім’я та по батькові)

£

Начальник відділу нагляду в АПК та СКС
Управління Держпраці у Сумській області

ДРерасименко Валентина
~€горівна
(прізвище, ім’я та по батькові)

(підпис)/

/ у

Начальник відділу нагляду на виробництві
і на об’єктах підвищеної небезпеки
Управління Держпраці у Сумській області

Яресько Олексій
Петрович
(прізвище, ім’я та по батькові)

(посада)

Начальник відділу нагляду в будівництві,
котлонагляді, на транспорті та зв’язку
Управління Держпраці у Сумській області
(посада)

Бойко Владислав
Сергійович
(підпис)

Головний державний інспектор відділу
нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Управління Держпраці у Сумській облаеті '
(посада)

^

(прізвище, ім’я та по батькові)

Ткаченко Юрій
Миколайович
(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи:
Головний інженер

Пархоменко Микола
Миколайович
(посада)

1 (підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:
(посада)

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.
_________________ Один примірник цього Актд перевірки отримав
Директор
/у Талаєв Макашарип
Джамалович
<
\//
(підпис)
(посада)
(прізвище, ім’я та по батькові)
—/
Акт перевірки підписувати відмовився
(посада)

25.05.2018

(прізвище, ім’я та по батькові)

(дата)

(дата)

Акт перевірки направлено листом від «__ » _________ 20___ року № _____
* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх
місця, дані про опитаних працівників під час перебірки тощо).

