
ДЕРЖ АВНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ 
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АКТ  
перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)

від «17» травня 2018 року № 7/2.7-13

Комунальна установа «Дніпропетровський лікарсько-фізкультурний диспансер» 
Дніпропетровської обласної ради» (КУ «ДЛФД» ДОР»), 49050, Дніпропетровська обл.„ 
місто Дніпро, вул. Ярославського, буд. З А, тел. (056) 7765985, КВЕД 86.10, ЄДРПОУ  
01984027.
(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-підпригмця))

Комунальна установа «Дніпропетровський лікарсько-фізкультурний диспансер»
Дніпропетровської обласної ради»

(найменування виробничого об’єкта суб’єкта господарювання)
Перевірено дотримання вимог законодавчих га нормативно-правових актів з охорони праці та 
промислової безпеки, б е зп е ч н о г о  п о в о д ж е н н я  з в и б у х о в и м и  м а т е р іа л а м и  п р о м и сл о во го  
п ри зн ачен н я ,  а т а к о ж  в еден н я  робіт ,  п ов 'я за н и х  з гео л о г іч н и м  в и в ч е н н я м  над р ,  їх  ви кор и ст ан н ям  та 
о х о р о н о ю , в и к о р и с т а н н я м  і п е р е р о б к о ю  м ін е р а л ь н о ї  си р о в и н и

(необхідне підкреслити).
Комунальна установа «Дніпропетровський лікарсько-фізкультурний диспансер»

Дніпропетровської обласної ради»
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця))

в частині: відповідності об’єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони 
праці.

(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

І. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки

Наказ Держпраці від 15.05.2018 року № 441-11
Направлення на перевірку № 239/2.7-н від 15.

1
1)5.2018 Позапланова

Початок перевірки Завершення перевірки
16 05 2018 09-00 17 05 2018 15-00

число місяць рік година число місяць Рік година

II. Особи, що беруть участь у перевірці 
Посадові особи управління Держпраці:
Петровенко Володимир Володимирович - головний державний інспектор 
відділу нагляду у АГІК та СКС управління нагляду в промисловості і на 
об’єктах підвищ еної небезпеки. 

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 лікар Дукач Лідія Михайлівна, інженер з охорони праці Сіренко 
Ірина Павлівна.

III. Дані щодо останніх проведених перевірок
Планова Позапланова

в ідбув алася + не б у л о  взагалі

була у період по р. 
Акт перевірки.

□ була у період з 
Акт перевірки від

по
№  □ □ □ □

Додаткова інформація до перевірки11

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

№ з/п Питання з безпеки та охорони праці, що 
підлягають перевірці Так Ні НВ н п Нормативне обгрунтування

1 Загальні питання
1.1 Діяльність суб’єкта господарю вання, його 

фактична структура та  дані щ одо структурних 
підрозділів установчим і реєстраційним 
документам відповідаю ть

стаття 13 ЗУ №  2694

1.2 Система управління охороною  праці впроваджена 
та функціонує

частина друга статті 13 ЗУ 
№  2694

1.3 С лужба охорони праці (призначені посадові 
особи), яка забезпечує виріш ення конкретних 
питапь охорони праці, наявна

частина друга статті 13 ЗУ 
№  2694

1.4 С луж ба охорони праці функціонує стаття 15 ЗУ №  2694
1.5 Інші служ би техн ічної підтримки виробництва 

(якщ о це визначено відповідними нормативно- 
правовими актами з охорони праці) функціоную ть, 
відповідальних за безпечне виконання робіт та 
експлуатацію  обладнання призначено

статті 13. 15 ЗУ № 2694

1.6 П оложення, інструкції та  інші акти з охорони 
праці, що дію ть у меж ах п ідприєм ства та 
встановлю ю ть правила виконання робіт і 
поведінки працівників на території підприємства, 
у виробничих приміщ еннях, на будівельних 
майданчиках, робочих м ісцях відповідно до 
нормативно-правових актів з охорони праці, 
розроблені у встановленому порядку та  наявні

абзац дев 'яти й  частини другої 
статті 13 ЗУ № 2694

1.7 П роведення навчань та  перевірки знань з охорони 
праці працівників та  спеціалістів з охорони праці 
проводяться та  відповідаю ть вимогам чинних 
нормативно-правових актів

стаття 18 ЗУ №  2694

1.8 Освіта керівного складу, а також  займані 
працівниками посади кваліф ікаційним вимогам, 
зазначеним у норм ативно-правових актах з 
охорони праці, відповідаю ть

стаття 13 ЗУ №  2694: 
стаття 40 ЗУ №  1127: 
стаття 18 ЗУ №  2288: 
стаття 22 КУ № 322

1.9 Контроль за роботою  служ би охорони праці 
(спеціально призначених посадових осіб), яка 
забезпечує виріш ення конкретних питань охорони 
праці роботодавцем, здійсню ється -----

частина друга статті ІЗ 
ЗУ №  2694

1.10 Розмір витрат па охорону праці становить не 
менше 0.5 відсотка від фонду оплати праці за 
попередній рік

частина третя статті 19 
ЗУ №  2694

1.11 Комплексні заходи для досягнення встановлених 
нормативів та  підвищ ення існую чого рівня 
охорони праці розроблені та  реалізую ться ------ -------

абзац третій частини другої 
статті 1 3 ЗУ № 2694. 

статті 25. 27. 28 ЗУ № 1 127
1.12 Аудит охорони праці, оцінки технічного стану 

виробничого обладнання та  устаткування, вжиття 
заходів щодо усунення небезпечних для здоров’я 
|виробничих ф акторів проводяться

стаття 13 ЗУ №  2694

1.13 [Нещасні випадки та  аварії розслідую ться в стаття 22 ЗУ №  2694:



г овпому обсязі правильно та  свогчаспо Г1КМУ від 25.08.2004 
№  1 1 1 2

1.14 ()блік  нещ асних випадків ведеться стаття 22 ЗУ №  2694; 
ПКМ У від 25.08.2004 

№  1 1 1 2

1.15 Зблік аварій ведеться стаття 22 ЗУ №  2694; 
ПКМ У від 25.08.2004 

№  1112
1.16 Причини, що призводять до нещ асних випадків, 

всуваються свогчаспо
стаття 13 ЗУ №  2694: 
ПКМ У від 25.08.2004 

№  1 1 1 2

1.17 Заходи, визначені комісіями за  підсумками 
ю зслідуваш ія причин нещ асних випадків.
ІДІЙСНЮЮТЬСЯ

стаття 13 ЗУ №  2694; 
ПКМ У від 25.08.2004 

№  1 1 1 2

1.18 Документи дозвільного характеру, необхідність 
вдержання яких передбачена законами, наявні

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

ПКМ У від 26.10.201 1 
№  1107

1.19 Фактичний стан виробництва вимогам 
ю рмативпо-правових актів з охорони праці, що 
охоплю ю ться ум овам и дозволу, відповідас

стаття 21 ЗУ №  2694; 
статті 19. 24 ЗУ №  1127

1 .2 0 ідентифікація о б ’єктів підвищ еної небезпеки 
суб’єктів господарю вання проведена

стаття 9 ЗУ №  2245, 
пункт 3 Порядку ідентифікації та 

обліку об 'єктів  підвищ еної 
небезпеки ПКМ У від 11.07.2002 № 

956
1.21 Декларування безпеки об'єктів підвищ еної 

небезпеки (у разі необхідності) проведено
стаття 10 ЗУ №  2245; 

пункт 3 Порядку ідентифікації та 
обліку об 'єктів  підвищ еної 

небезпеки ПКМ У від 1 1.07.2002 № 
956

1 .2 2 План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій та  аварій) наявний

стаття 11 ЗУ №  2245: 
статті 25. 27, 28 ЗУ №  1127

1.23 План л іквідації аварій (план локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій та  аварій) розроблено та 
погодж ено відповідно до чинних нормативно- 
правових актів, він містить необхідні розділи

стаття 1 1 ЗУ №  2245 
статті 25, 27, 28 ЗУ №  1127

1.24 Заходи, спрямовані на недопущ ення аварій на 
виробництві, їх обмеж ення та  ліквідацію , 
рятування лю дей (якщ о це визначено відповідними 
нормативно-правовими актами з охорони праці), 
здійсню ю ться в повному обсязі

стаття 8 ЗУ №  2245, 
стаття 30 ЗУ №  1127

1.25 Добровільні допом іж ні гірничорятувальні команди 
(станції, служ би) до локалізації та  л іквідації аварій 
готові

стаття 29 ЗУ №  1127

1.26 П рацівники суб'єктів господарю вання засобами 
індивідуального і колективного захисту та 
спецодягом забезпечені

стаття 8 ЗУ №  2694

1.27 Засоби індивідуального і колективного захисту 
утримую ться та  застосовую ться відповідно до 
встановлених вимог

стаття 8 ЗУ №  2694; 
ПКМ У від 27.08.2008 

№  761
1.28 Виробничі будівлі, споруди, маш ини, механізми 

устаткування, транспортні засоби, технологічн 
процеси вимогам нормативно-правових актів 
охорони праці відповідаю ть

стаття 21 ЗУ №  2694

2 Б езпечн е в и к о н а н н я  робіт
2.1 Н еобхідна проектна та  технічна документація 

наявна
стаття 21 ЗУ №  2694, 

статті 19. 24 ЗУ №  1127
2 .2 Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт 

(якщ о це визначено відповідними нормативно- 
правовими актами з охорони праці) розроблено

стаття 21 ЗУ №  2694, 
статті 18. 19, 24 ЗУ №  1 127

2.3 Технологічні процеси відповідаю ть проектам 
(паспортам) на проведення робіт (будівництва, 
експлуатації, ліквідації, реконструкції тощ о)

стаття 21 ЗУ №  2694. 
статті 19. 24 ЗУ №  1127

2.4 Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного 
ведення робіт, будівельних норм і правил, правил 
технічної експлуатації, графіків планово- 
попередж увальних ремонтів, інших галузевих 
норм і правил, технологій дотримую ться

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

2.5 Безпечні параметри процесу виробництва, 
передбачені технологічним и регламентами та 
інструкціями, дотрим ую ться

статті ІЗ. 14 ЗУ №  2694

2 . 6 П орядок прийому до експлуатації технологічного 
обладнання після монтаж у і капітального ремонту 
дотримується

стаття 21 ЗУ №  2694



3 Безпечна експлуатація об’єктів, устаткування, машин та механізмів |
3.1 контроль роботодавцем за  додерж анням 

трацівниками правил безпеки під час експлуатації 
асобів виробництва та  проведення робіт 
дійсню ється

стаття 13 ЗУ №  2694

3.2 ’ехнологічне обладнання, маш ини, механізми, 
/статкування, в тому числі інженерні мережі, 
<онтрольпо-вимірю вальпі прилади, засоби 
івтоматичпого попередж ення та  локалізації аварій, 
і  також інші засоби протиаварійного захисту, які 
ш безпечую ть безпеку виробництва, правилам 
зезпеки відповідаю ть та експлуатую ться 
правильно

статті ІЗ, 14. 21 ЗУ № 2694

3.3 Зисновки експертизи ш одо відповідності 
обладнання, виготовленого за  кордоном, вимогам 
нормативно-правових актів з охорони праці, 
чинним в Україні, наявні

стаття 21 ЗУ № 2694: 
ІІКМ У від 26.10.201 1 

№  1107

3.4 УІашини, механізми, устаткування та інструмент, 
що використовую ться, паспортам (сертифікатам) 
відповідаю ть

статті ІЗ. 21 ЗУ №  2694; 
стаття 20 ЗУ №1 127: 
ІІК М У  від 26.10.201 1 

№  1107
3.5 Електрообладнання умовам експлуатації 

відповідає
стаття 13 ЗУ №  2694

3.6 оудівлі та  споруди, виробниче обладнання та 
устаткування утрим ую ться відповідно до 
встановлених вимог, моніторинг за їх технічним 
станом забезпечено належним чином

стаття 13 ЗУ №  2694

4 Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона иадр)
4.1 С пеціальний дозвіл па користування надрами па 

відповідний вид користування надрами наявний
статті 16. 19 КУ №  132/94. статті 19. 
24 ЗУ №  1127. стаття 11 ЗУ №  2665

4.2 Проект дослідно-пром ислової розробки або проект 
розробки затвердж ено та  погодж ено у 
встановленому порядку

стаття 20 КУ №  132 94, 
стаття 51 КУ №  132/94; 

стаття 24 ЗУ №  1127
4.3 Ведення робіт з дослідно-пром ислової або 

промислової розробки родовищ  корисних копалин 
відповідає проекту

стаття 20 КУ №  132/94. 
стаття 51 КУ №  132/94

4.4 Родовищ е введено в промислове освоєння згідно із 
встановленим порядком

стаття 36 ЗУ №  2665; 
П ІШ У  від 14.02.95 №  1 14

4.5 Користування надрами для будівництва та 
експлуатації підземних споруд та  інших цілей, не 
пов’язаних з видобуванням корисних копалин, 
здійсню ється за відповідним проектом

стаття 55 КУ №  132/94

4.6 Акт про надання гірничого відводу для 
надрокористувачів. які маю ть спеціальний дозвіл 
на користування надрами на видобування або па 
користування надрами, не пов’язаний з 
видобуванням корисних копалин, наявний

стаття 19К У  №  132'94; 
стаття 24 ЗУ №  1 127; 

пункт 26 П ІШ У  від 27.01.95 №  59

4.7 Облік стану і руху запасів, втрат і погірш ення 
стану якості корисних копалин, списання запасів 
корисних копалин забезпечується

статті 46. 53 КУ №  132/94: стаття 37 
ЗУ №  2665:

П ІШ У  від 27.01.95 №  58
4.8 Щ орічні плани гірничих робіт на підприємствах 

вугільної, рудної. нерудної промисловост 
погоджені з Д ерж гірпром наглядом  і дотримую ться

стаття 51 КУ №  132/94

4.9 Щ орічні плани робіт на підприємствах 
нафтогазовидобувної промисловості з розробка 
гідроміперальпих ресурсів погоджені 
Держ гірпром наглядом  і дотрим ую ться

стаття 51 КУ №  132/94

4.10 Геологічне (гідрогеологічне) проведення робії 
забезпечується

статті 38. 53 КУ №  132/94

4.1 1 Проведення м аркш ейдерських робіт, веденії? 
геолого-маркш ейдерської, технічної докумептаці 
забезпечую ться

стаття 53 КУ №  132/94; стаття 24 
ЗУ №  1 127

4.12 При розробці родовищ  та переробці мінерально 
сировини правила та  технології п е р ер о б »  
м інеральної сировини з метою  забезпеченій 
повніш ого вилучення корисних копалин Ті 
поліпш ення якості кінцевої продукці 
додержую ться

' стаття 53 КУ №  132'94

4.13 П овнота геологічного вивчення, раціональне 
комплексне використання та  охорона надр в межа? 
наданої в користування ділянки над] 
забезпечую ться

V

1

статті 24. 53 КУ №  132/94

4.14 Встановлений порядок забудови площ  заляганії 
корисних копалин загальнодерж авного значення, 
також будівництво па ділянках їх заляганії 
споруд, не пов’язаних з видобуванням к о р и с т ь

Ч
т
ч
і

ГІКМУ від 17.01.95 № 3 3



копалин, дотрим ується
4.15 Безпека лю дей. майна і навколиш нього 

природного середовищ а при розробці родовищ  
корисних копалин та  експлуатації підземних 
споруд, не пов’язаних з видобуванням, 
забезпечується

статті 24. 53. 55 КУ №  132/94: 
стаття 18 ЗУ №  П 27, 
стаття 20 ЗУ №  2665

4.16 Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації 
(консервації) об'єктів надрокористуванпя, вимоги 
із забезпечення охорони надр, а під час консервації 
- також вимоги, що забезпечую ть збереження 
гірничих виробок (свердловин) на час консервації, 
дотримуються

стаття 54 КУ №  132/94

Примітка.
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.

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

№ з/п

НА1, вимоги якого 
порушено Детальний опис виявленого порушення3реквізити

норми
позначення

НА2
Служба охорони праці

1. стаття 13 ЗУ № 2694

Керівник підприємства (головний лікар Дукач Л.М.) не 
пройшла періодичне (раз на 3 роки) навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці, порушено п. 5.1 НПАОГ1 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»

2. стаття 15 ЗУ № 2694
На підприємстві не створено службу з охорони праці, 
порушено п. 1.4. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення 
про службу охорони праці»

3. стаття 13 ЗУ № 2694

На підприємстві не переглянуте у зв’язку зі змінами 
Положення про службу охорони праці, порушено п. 1.2 
НПАОП-0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці»

4. стаття 18 ЗУ № 2694

На підприємстві не переглянуте у зв ’язку зі змінами 
Положення про порядок навчання і перевірки знань з 
охорони праці, порушено іг. 3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці»

5. стаття 13 ЗУ № 2694

Спеціаліст служби охорони праці не проводить спільно з 
представниками інших структурних підрозділів і за участю 
представників професійної спілки підприємства або 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, порушено п. 
3.3 НПАОП-0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці»

6. стаття 13 ЗУ № 2694

Інструкції з охорони праці не узгоджені з керівником 
(фахівцем) з правових питань, порушено р. IV, п. 8 
НПАОП-О.ОО-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій 
з охорони праці»

7. "■стаття 13 ЗУ № 2694

Особа, відповідальна за електрогосподарство не пройшла 
перевірку знань у встановленому порядку, порушено п. 
1.3.1 НГІАОП-40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»

1 8. стаття 13 ЗУ № 2694 Фахівець служби охорони праці не має IV групу з 
електробезпеки, порушено п. 1.3.2 НІІАО П-40.1-1.21-98



<Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»

9. стаття 13 ЗУ № 2694
і

і а  підприємстві не затверджено перелік питань для 
теревірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням 
специфіки виробництва, порушено п. 3.11 НПАОП-О.ОО- 
4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»

10. стаття 13 ЗУ № 2694
Ла підприємстві розроблені інструкції не на всі види 
виконуваних робіт, порушено р. IV, п. 2 НПАОП-О.ОО-4.15- 
98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»

11. стаття 13 ЗУ № 2694
Цеякі інструкції з охорони праці містять не всі основні 
розділи, порушено п. 2.4 НГІАОП 0.00-4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці»

12. стаття 13 ЗУ № 2694

На підприємстві на основі Типового положення, з 
урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно- 
правових актів з охорони праці, не сформовано плани- 
графіки проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, порушено п. 3.2 НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці»

13. стаття 13 ЗУ № 2694

Не надано наказ про створення комісії з перевірки знань 
працівників з питань охорони праці на підприємстві, 
порушено п. 3.9 НПАОГІ 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»

Підрозділи

14. стаття 18 ЗУ № 2694

В журналах інструктажів на робочих місцях всіх відділень 
відсутні записи про перевірку знань робітників, порушено 
п. 6.9 НПАОГІ 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

15. стаття 18 ЗУ № 2694

В журналі інструктажу на робочому місці відділення 
спортивної медицини №1 не вказано прізвище, ініціали 
особи, яка інструктує та перевіряє знання, порушено тг. 6.10 
НПАОП 0.00-4.12-05 «І'ипове положення про порядок 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

16. стаття 18 ЗУ № 2694

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, 
проходять на підприємстві інструктажі з питань охорони 
праці не за всіма видами виконуваних робіт, порушено п. 
6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

17. стаття 18 ЗУ № 2694

В журналі реєстрації інструктажів на робочому місці не 
вказуються всі номери інструкцій згідно яких інструктують 
працівників, порушено п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці»

18. стаття 18 ЗУ № 2694

Новоприйняті на підприємство працівники після 
первинного інструктажу на робочому місці до початку 
самостійної роботи не проходять стажування протягом не 
менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести 
змін, порушено п. 7.1 НПАОП-0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці»

19. стаття 18 ЗУ № 2694

Сторінки журналу реєстрації інструктажів на робочому 
місці відділення спортивної медицини №2 не 
пронумеровані, не прошнуровані і не скріплені печаткою, 
порушено п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони



праці»

20. стаття 13 ЗУ № 2694

Не всі місця для підключення до електричної мережі 
переносних електроприймачів струму мають написи, що 
вказують про напругу мережі та вид струму, порушено р. II, 
п. 1.3 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями»

21. стаття 13 ЗУ № 2694

Стрем’янки металеві (2 од. інв. № відсутні) не випробувані, 
відсутні диспетчерські написи, порушено р. IV, п. 7.14, 7.27 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями»

1 Нормативно-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 нормативно-правового акта з 
охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленням порушення, зазначеного у рядку № 21 таблиці, 
попереджаю головного лікаря Дукач Лідію М ихайлівну об (о) «15» год. «00» 
хв. «17» травня 2018 р. про необхідність негайного зупинення експлуатації 
обладнання:

1. С трем ’янки металеві (2 од. інв. № відсутні).

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

(посада) (ініціали та прізвище)
«_____» _______________ 2018  року.

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

№  з/п П и та н н я , що п ід л я гаю т ь  ко н тр о л ю  з боку п ід п р и єм ства Так Ні НВ МИ Н о р м ати вн е
обгр у н ту ван н я

1
Про проведення планової перевірки підприємство письмово 
попередж ено не менш е ніж за 
10 календарних днів до  її початку

частина 4 статті 5 
ЗУ №  877

2 Н аправлення на перевірку та  службові посвідчення, що засвідчую ть 
осіб, які проводять перевірку, пред 'явлено -

частина 5 статті 7. 
абзац третій 
статті 10 
ЗУ №  877

3 Копію направлення на перевірку надано -

частина 5 статті 7. 
абзаци третій та 
ш остий статті 10 
ЗУ №  877

4
Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, 
внесено запис про перевірку до відповідного ж урналу суб’єкта 
господарю вання (за його наявності)

+ частина 12 статті 4 
ЗУ №  877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лиш е ті питаппя. 
необхідність перевірки яких стала підставою  для її здійснення. У 
направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено 
питання, що є підставою  для здійснення такої перевірки

ч 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 Зміст пояснень, зауважень або заперечень



VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці. 
Посадові особи Держпраці:

Головний державний інспектор 
відділу нагляду у АПК та СКС ^

(посада) (підпис)
Петровенко Володимир Володимирович

(прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові га/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи:

Інженер з охорони праці /
КУ «ДЛФД» ДОР» І /  Сіренко Ірина Павлівна

(посада) (підпис) —  (прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Головний лікар 
КУ «ДЛФД» ДОР»

(посада) (підпис)
Дукач Лідія М ихайлівна 17.05.2018

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

Акт перевірки підписувати відмовився
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 перевірки 
тощо).


