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(дЕржIрАцI)
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УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРАЦI У ЧЕРКАСЬКIЙ ОБЛАСТI
бульвар IТIевченка, 205, м. Черкаси, 18000 (МСП), тел./факс: (0472) зз 68 64,

припис

вiд 14 Bepecнrl 2020 року Ns 168 - 113

rc
Пiдприемства з iноземними iнвестицiями " МаЦональдз Юкрейн Лтд "

уповновuсеноi ним особи / фiзичноi особи-пiдриемчя))

тел. код КВЕД 56.10, код еДРПОУ 23744453 код еДРПОУ ВП: 2|728607
iвабocеpiятаnoмepпacпopтaфiзичнoioсoби-пiлпpиемuя))

Мною (комiсiсю у складi)
(необхiдне пiдкреслити)

Головного державного iнспектора вiддiлу нагляду в АПК та СКС Ткаченка BiKTopa
миколайовича

Головного державного iнспектора сектору нагляду в машинобудуваннi та енергетицi
BaceHiHa Миколи Валерiйовича

(посади, прiзвища, iMeHa та по батьковi посадовоi (иi) особи (iб) [ержпрачi)

у присутностi менеджера ресторану Шевченко Мар'яни Мирославiвни
менедкера вiддiлу Тяктевоi Iрини Сергiiвни . _

( посади, прiзвища, iм'я та по батьковi керiвника або уповновоItеноi ним особи)

у перiод з 10 год. 09.09.2020 року по 12 год. 14.09.2020 року

проведено цддд9дY_ пер eBipкy дотрим ання вимог
(тип перевiрки: планова, позапланова)

законодавчих та нормативнб - правових aKTiB з охорони працi та промисловоi безпеки,

безпечного поводж9ншI З вибуховиМи матерiалами промислового призначення) а також
ведення робiт, пов'язаних з геологiчним вивченням надр, ix використання та охороною,
використанням i переробкою мiнеральноi
сировини (необхiдне пiдкреслити), на закJIадi ресторанного господарства (закУсочнiЙ)
(ц) "Макдональдз-Смiлянськаl| в м. Черкаси;

закJIадi ресторанного господарства (закусочнiЙ)

"МаЦональдз-Козацький" в м. Черкаси
(найменуваннЯ юридичноi осОби (прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи - пiдприемчя), виробничого об'екга суб'екга

що знаходиться: MicTo Черкаси,
господарювання)

вул. Смiлянськq 31

MicTo Черкаси Шевченка,208ll

Дкт перевiрки суб'екта господарювання (акт перевiрки виробниЧоГо обlеКТа)

вiд 14.09.2020 Jф 588 - 113.

(посала (и), прiзвище (а), iм'я (iMeHa) та по що залучаються ло перевiрки )



Попередня планова (позапланова) перевiрка суб'екта господарювання (виробничого
об'екта) проводилася з по року. З виявлених пiд час
попередньоi перевiрки порушень на початок цiеi перевiрки усунено пункти

1. На пiдставi статгi 39 Закону Украiни кПро охорону працi>, cTaTTi 7 Закону Украiни
кПро ocHoBHi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарськоi дiяльностi>>,
cTaTTi 63 Кодексу Украihи про надра, Положення про,Щержавну службу УкраiЪи з питань
працi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 лютого 2015 р. ]ф 96,

вимагаю усунути порушення:

заклад ресторанного господарства (закусочна) "Мак.Щон€tльдз-Смiлянська"
м. Черкаси, вул. Смiлянська, З 1

rнсп Ткаченком В.М.

]ф
з/п

Змiст виявленого порушення* посилання на
пункти, cTaTTi

тощо, якi
порушено,

позначення та
назву

нормативно -
правового акта

TepMiH

усунення
порушень**

Вiдмiтка
про

виконанн
я, дыта,
пiдпис

1 2 3 4 5-

ня влIявленl головним BHlIM

1. Журнал ресстрацii iнструктажiв на

робочому мiсцi не вiдповiдае вимогам
додатку 6, сторiнки журналу не
пронумерованi, не прошнурованi. Не
зазначена дата допуску до роботи.

статгя l8 ЗУ Ns 2694
<Про охорону праui>>

п. 6.10 НПАоП 0.00-
4.12-05 <Типове
положення про

порядок проведення
навчання та перевiрки

знань з питань
охооони пDацi>

10.11.2020

2. Не проведено перегJIяд iнструкцii з

охорони працi Ns 28 <При експлуатацii
балонiв пiд тиском), затвердженоi
08.11.2017 рок наказом N9 61-госп, в
зв'язку в введеЕням в дiю НПАОП 0.00-
1.81-18 кПравила охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюе пiд
тиском>, що с порушенням вимог

статгя 13 ЗУ Ns 2694
кПро охорону прачi> п. 2

розлiлу VI НПАОП 0.00-
4.15-98 кПолоlttення про

розробку iнструкчiй з
охорони прачi>>, п,2,9
нпАп 0.00-6.03-93

<Порядок опрацювання i
затвердкення власником
нормативних акгiв про

охорону працi, що дiють
на пiдприемствi>

10.11.2020

J. Працiвникам, якi виконують роботи
пiдвищеноi небезпеки, обслуговують
балони, не проведено навчання та
iнструктаж з охорони працi

статгя 13, l8 ЗУЛЬ 2694
кПро охорону працi> п. 2

частини 3 розлiлу Х
нпАоп 0.00-1.81-18

<Правила охорони працi
пiд час експлуатацii

обладнання, що працюе
пiдтиском>, п.4.1

нпАоп 0.00-4.12-05
<<Типове положення про

порядок проведення
навчання i перевiрки

знань з питань охорони
працi>

10.1 1.2020

4. Бiля електроплит, як додатковий
електрозахисниil засiб не встановленi
iзолювальнi пiдставки

статгя 13 ЗУ N9 2694
<Про охорону прачi>

п. 1З.3.1нПАоП40.1-
1.07-0l i.lПравила

експлуатацi'i електро-
захисних засобiв>

10.11.2020

5. Примiрники iЕструкцiй не розмiщенi на

робочих мiсцях та не вивiшенi на
статгя 13 ЗУ Ns 2694
<Про охорону прачi>

п. 2 роздiлу V
10.11.2020



виробничих дiльницях нпАоп 0.00-4.15-98
(Положення про

розробку iнструкцiй з
охорони працi>

6. Не складений перелiк професiй
працiвникам яких необхiдно мати групу з
електробезпеки при допуску до роботи.
Проведення iHcTpyKTaжiB по oxopoнi працi
працiвникам Еа 1 групу не додержуються
встановленого порядку оформлення та
якостi проведення

статгi 13, 18 ЗУ Ns
2694 <Про охорону

працi> п. 2.1.3 НПАОП
40.1-1.21-98 <Правила
безпечноi експлуатацiI

електроустановок
споживачiв>

10.11.2020

7. Не забезпечено комiсiйне приймання i
перевiрку ЗIЗ, що надходять до закладу
для використання працiвниками, на
вiдповiднiсть нормативних документiв

cTaTTi 1З, 8 ЗУ м 2694
<Про охорону працi>

п. 4 роздiлу III
нпАоп 0.00-7.17_18
кмiнiмальнi вимоги
безпеки i охорони
здоров'я при вико-

ристаннi працiвниками
засобiв iнди-

вiдуального захисту на
робочому мiсцi>

10.11.2020

8. Видача працiвникам i поверноння ними
ЗIЗ не облiковуеться в особистiй картцi
облiку спецiЕrльного одягу, спецiального
взуття та iнших ЗIЗ

cTaTTi 13, 8 ЗУ Ns 2694
<Про охорону праui>

п. 9 роздiлу III
нпАоп 0.00-7.17-18
<мiнiмальнi вимоги
безпеки i охорони
здоров'я при вико-

ристаннi працiвниками
засобiв iнди-

вiдуального захисту на
робочому мiсцi>

10.1 1 .2020

шення виявленl головним державним iнспеlсгором Васенiним М.в.
9. Вiдсутнiй список адмiнiстративно-

технiчних працiвникiв, яким дозвопяеться
одноосiбниЙ огляд електроустановок до
1000 В (електрогосподарство закусочноi
кМакдональдз) по вул. Смiлянська, 31 м.
Черкаси), що встановлюеться особою,
вiдповiдальЕою за електрогосподарство, i
не затверджено керiвником пiдприемства.

Стаття 13 ЗУм2б94
роздiлу 2 п.2.2.13

нпАоп 40.1-1.21-98
<Правила безпечноi

експлуатацii
електроустановок

споживачiв>.
09.12.2020

10. не визначено мiнiмilльнi та обов'язковi
норми комплектування засобами захисту
для обслуговування електроустановок
пiдприемства (електрогосподарство
закусочноi кмакдональдз) по вул.
Смiлянська, 31 м. Черкаси).

Стаття 8,1З ЗУN92694
додатку 2 примiтка l

до п.4.2.9.
нпАоп 40.1.1-07-0l

кПравила експлуатацiТ
електрозахисних

засобiв>.

09.т2.2020

11 Вiдсутнiй розподiл iнвентарних засобiв
захисту мiж об'ектами вiдповiдно до
системи органiзацii експлуатацii, мiсцевих
умов i норм комплектування.

Стаття 8,13 ЗУNg2694
п.4.2.9

нпАоп 40.1_1.07_0l
<Правила експлуатацii

елекгрозахисних
засобiв>.

09.|22020

12. Не встановлена система нрfерацii
нарядiв, порядок iх зберiгання та
реестрацii, письмовим розпорядженнямособи, вiдповiдальноТ за
електрогосподарство( або iншоi особи, яка
призначена наказом) по пiдприемству.

Стаття 13 ЗУNs2694
п.3.3.10

нпАоп 40.1-1,21_98
<Правила безпечноi

експлуатацii
електроустановок

споживачiв>.

09.122020

13. На пiдприсмствi вiдсутнiй перелiк
регламентних робiт по проведенню

Стаття l3 ЗУNЬ2694
п.8.1.

нпАоп 40.1-1.21-98
09.12.2020



\
опосвiдчення стану електроустановок
(електрогосподарство закусочноi
кМакдональдз) по вул. Смiлянська, 31 м.
Черкаси).

<Правила безпечноi
експлуатацii

електроустановок
споживачiв>.

14. Вiдсутнiй акт опосвiдчення стану безпеки
електроустановок пiдприемства та но
направлено в Управлiння ,Щержпрацi у
Черкаськiй областi.

Статгя 13 ЗУЛЪ2694
п.8.2, п.8.4

нпАоп 40.1_1.21_98
<Правила безпочноi

експлуатацii
електроустановок

споживачiв>.

09.|22020

15. Не створено комiсiю пiдприемства
(вiдсутнiй наказ фозпорядження) по
проведенню опосвiдчення стану безпеки
електроустановок напругою до 1000 В по
пiдприемству( електрогосподарство
закусочноi кмакдональдз)) по вул.
Смiлянська, 31 м. Черкаси).

Стаття 13 ЗУNs2694
п 8.2

нпАоп 40.1-1.21-98
<Правила безпечноi

експлуатацii
електроустановок

споживачiв>.

09.12.2020

l6. Не визначено особою вiдповiдальною за
електрогосподарство( або iншою особою,
яка призначена наказом) список осiб, якi
мають право на видачу нарядiв,

розпоряджень по пiдприемству.

Статгя 13 ЗУNs2694
п.3.2.9

нпАоп 40. 1- 1 .21-98
кПравила безпечноi

експлуатацii
електроустановок

споживачiв>.

09.12.2020

|7. Не визначено органiзацiйнi заходи, якi
забезпечують безпеку
робiт в порядку поточноi експлуатацiТ, а
саме:

- визначеЕня необхiдностi i
можливостi безпечного виконання
робiт в порядку поточноi експлуатацii;

- призначення виконавцiв
(виконавця) робiт з групою з

електробезпеки вiдповiдно до характеру
робiт, що виконуються.

Стаття 13 ЗУN92694
п.3,15,3

нпАоп 40.1-1.21-98
<Правила безпечноi

експлуатацii
електроустановок

споживачiв>
09.|2.2020

18. Не встановленi органiзацiйнi заходи,
якими досягаеться безпека виконання

робiт в електроустановках, а саме:
затвердження перелiку робiт, що
виконуIоться за нарядами,

розIIорядженнями, в порядку поточноi
експлуатацii.

Стаття 13 ЗУ}lЪ2694
п.3.1,2

нпАоп 40.1_1.21-98
<Правила безпечноi

експлуатачiТ
електроустановок

споживачiв>.

09.|2.2020

19. Не проводяться первиннi iнструктажi
вiдрядrкеним працiвникilм ПАТ
(РЕМТОРГУСТАТКУВАНFUЬ при
виконаннi робiт в електроустановках
пiдприемства.

Стаття 13,18 ЗУNs2694
п. 6.4, п.6.10.

нпАоп 0.00-4.12-05
<типове положення

про порядок
проведення навчання i

перевiрки знань з
питань охорони

праui>.
нпАоп 40.1-1.21-98
<Правипа безпечноi

експлуатаuii
елекгроустановок

споживачiв>.

09.12.2020

20. Не проведиться iнструктаж з

електробезпеки з урахуванням
особливостеЙ електроустановок для
вiдряджених працiвникiв ПАТ

Статгя 13,t8 ЗУNq2694
п.6.10.4

нпАоп 40.1-1.21-98
кПравила безпечноi

експлуатацii
елеI(гDочстановок

09.12.2020



(РЕМТоРГУСТдТкУВдНнЯ,), пiд час
виконання ними робiт в
електроустановках пiдприемства.

споживачlв).

2| Не визначено особою вiдповiдап"ною за
електрогосподарство та не затверджено
директором вiдповiдальних працiвникiв за
безпечне проведення робiт, що
виконуються в електроустановках до 1000
в.

Стаття l3 зУм2694
п.З.2,l

нпАоп 40.1_1.21-98
<Правила безпечноi

експлуатацii
електроустановок

споживачiв>.

09.12.2020

,)) ПАТ кРЕМТоРГУСТАТКУВАННЯ)) , що
вiдряджало своiх працiвникiв дJuI
виконання робiт
ПIДПРИСМСТВО
IНВЕСТИЦIЯМИ

в електроустаIIовках
З НОЗЕМНИМИ

"МАКДОНАЛЬДЗ
юкрЕЙн ЛТЩ": рЕсторАн
" мАкдонАлъдз - смIJUIнсъкА,,
шдприемствА з IнозЕмними
IНВЕСТИЦIЯМИ ,,МАКДОНАЛЪДЗ
юкрЕЙн лтд,, в MICTI чЕркАси, не
повiдомило в письмовiй формi, цiль
вiдрядження, а також про працiвникiв, якi
можуть бути призначеЕими керiвниками
робiт, нагJIядачами i членами бригади, а
також про працiвникiв, яким може бути
надане право видачi нарядiв.

Стаття lз ЗУN2694
п.6.10.3

нпАоп 40.1-1.21-98
<Правила безпечноТ

експлуатацii
електроустановок

споживачiв>.

09.1,2.2020

l

2з.
| 
Керiвниuтвом оксплуатацiйного
пiдприемства не оформлено резолюцiеюна листi надання вiдрядженим
працiвникам ПАТ кРЕМТОРГУСТАТ-
KYBAHIUI) гIрава працювати в дiючих
електроустановках пiдприемства
керiвниками робiт, наглядачами i членами
бригади. Не оформлено письмовою
вказiвкою керiвництва експлуатацiЙного
пiдприемства надання права видавати
наряди i розпорядх(ення.

Статгя l3 ЗУ.llЬ2694
порушенням п.6.10.5
нпАоп 40.1_I.21_98
<Правила безпечноi

експлуатацii
електроустановок

споживачiв>.
09.12,2020

з акJIад р есторанного господар ства (з акусочна)'' Мак.Щон€tльдз-Коз аdкийт

виявленi
м. Черкаси, бульвар Шевченка, 2O8/I

шення виявленi головним ним iнспектопом Ткаченком R_М
24. Журнал реестрацii iнструктажiв на

робочому мiсцi не вiдповiдае вимогам
додатку 6, сторiнки журналу не
пронумерованi, не прошнурованi. Не
зазначена дата допуску до роботи

отатгя 18 ЗУ Ns 2694
кПро охорону прачi>l
п. 6.10 НПАоп 0.00-

4.|2-05 <Типове
положення про

порядок проведення
навчання та перевiрки

знань з питань
охоDони ппапi>

_{о /! zoro

25. Не проведено перегляд iнструкцii з
охорони працi Jф 28 кПри експлуатацii
балонiв пiд тиском)), затвердженоi
08.11.2017 року наказом М 61-госп, в
зв'язку в введенням в дiю НПАОП 0.00-
1.81-18 кПравила охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюс пiд
тиском), що е порушенням вимог

стаття l 3 ЗУ N} 2694
кПро охорону працi> п. 2
розлiлу VI НПАОП 0.00-
4.15-98 кПоложення про

розробку iнструкцiй з
охорони працi>, п.2.9
нпАп 0.00_6.03_93

<Порядок опрацtованltя i
затвердкення власником
нормативних акгiв про

охорону працi, що дiють
на пiдприсмствi>

/о /! zoco



Працiвникам, якi виконують роботи
пiдвищеноi небезпеки, обслуговують
балони, не проведено навчання та
iнструктаж з охорони працi

стаття 13,18зУм2694
<Про охорону працЬ> п. 2

частини 3 розлiлу Х
нпАоп 0.00-1,81-18

<Правила охорони працi
пiд час експлуатацiТ

обладнанrrя, що працюе
пiд тиском>, п. 4.1

нпАоп 0.00_4.12-05
кТипове полоя(ення про

порядок проведення
навчання i перевiрки

знань з питань охорони

/о //, ?aZa

Бiля електроплит, як додатковий
електрозахисний засiб не встановленi
iзолювальнi пiдставки

статгя 13 ЗУ м 2694
<Про охорону працi>

п. l3.3.1нпАоП40.1-
1.07-0l <Правила

експлуатачiТ електро-
зЕIхисних засобiв>

/а l{ rпо

Примiрники iнструкцiй не розмiщенi на
робочих мiсцях та не вивiшонi на
виробничих дiльницях

стаття 13 ЗУм 2694
<Про охорону працi>

п. 2 роздiлу V
нпАоп 0.00-4.15_98

кПоложення про
розробку iнструкцiй з

/о.// zaza

Не складений перелiк професiй
працiвникам яких необхiдно мати груtIу з
електробезпеки при допуску до роботи.
Проведення iHcTpyKTaжiB по oxopoнi працi
працiвникам на 1 групу не додер}куються
встановленого порядку оформлення та
якостi проведенЕя

статгi 13, 18 ЗУ N9
2694 <Про охорону

прачil> п. 2.1.3 НПАОП
40.1-1.21-98 <Правила
безпечноi експлуатацii

електроустановок
споживачiв>

la //.zazo

Не забезпечено комiсiйне приймання i
перевiрку ЗIЗ, що надходять до закладу
для використання працiвниками, на
вiдповiднiсть нормативних документiв

cTaTTi 13, 8 ЗУ м 2694
<Про охорону працi>

п. 4 розлiлу III
нпАоп 0.00-7.17_18
кмiнiмальнi вимоги
безпеки i охорони

здоров'я при викорис-
TaHHi працiвниками

засобiв iндивi-
дуального зilхисту на

/о // ?е7 о

Видача працiвникам i повернення ними
ЗIЗ не облiковуеться в особистiй картцi
облiку спецiального одягу, спецiального
взуття та iнших ЗIЗ

статгi 13, 8 ЗУ Ng 2694
<Про охорону працi>

п. 9 роздiлу III
нпАоп 0.00_7.17-18
<мiнiмальнi вимоги
безпеки i охорони

здоров'я при викорис-
TaHHi працiвниками

засобiв iндивi-
дуального захисту на

/а tl raro

* Перелiк ycix порушень, якi було виявлено.
** Термiни усунення порушень визначаються посадовою особою,Щержпрачi Украiни за погодженням iз суб'екгом
господарювання, якi не повиннi перевищувати трьох мiсяцiв; якщо порушення потребус заборони (обмеження) виконання
робiт (виробництва), TepMiH його усунення не визначаеться.

2. Iнформувати Управлiння письмово про усунення кожного iз зазначених у приписi порушень у тижневий сгрок пiсля
закiнчення TepMiHy усунення порушення.

В.М. Ткаченко
(iнiцiали та прiзвищо)

М.В. BaceHiH
(iнiцiали та прiзвище)

,r_Щ, 09.2020 рокуПрипис видано
(лата;



Припис отримано

Вiдмова в отриманнi припису

((_)_ 20_року

Припис направлено листом вiд

Ю.I. Бадрiтдiнова
(iнiцiали та прiзвище)

(_) 09.2020 року
(лата;

(пiдпис) (iнiчiали та прiзвище)

(( /7>> 0q 20!!року ttnoЩ%1


