Затверджую:
Перший заступник начальника Головного управління
Держпраці у Київській області _________ В.С. Андрієнко
____ лютий 2017 року
Графік проведення превентивних заходів Головним управління Держпраці у Київській області на березень 2017 року

№ з/п
Назва суб’єкта
(загал № з/п
господарювання
ьний)

Адреса

Тема заходу

Дата проведення

ПІБ інспектора, який проведе захід

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

01.03.2017

.Мазура О.М.

2

ПАТ
"Український
м. Київ, вул.Вікертія
науковоПорядок проведення атестації робочих
Хвойко, 15/15 корпус
дослідницький
місць за умовами праці
55
інститут
радіоапаратури"

03.03.2017

Мазура О.М.

3

3

ТОВ
"Ракітнянський
спецкар'ер"

смт. Рокітне вул.
Білоцерковська,1

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

03.03.2017

Казімірчук А.Ю.

4

4

КМКЛ № 18

м. Київ, бул.
Шевченка, 17

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

06.03.2017

Казімірчук А.Ю.

м. Київ, вул. П.
Тичини, 12

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

02.03.2017

Дяченко Д.К.

09.03.2017

Дяченко Д.К.

09.03.2017

Мазура О.М.

4.2 Відділ експертизи умов праці
1

2

1

5

5

6

6

7

7

ТОВ " ЛІКА"

КНП КДЦ
Дніпровського
району
ТОВ
"Житлобуд"
ТОВ "ВКП
"ПАК-ВМ"

м. Київ,
вул. Андріївська, 19

м. Київ, вул. Щорса, Порядок проведення атестації робочих
36Д
місць за умовами праці
м. Київ,
Порядок проведення атестації робочих
вул.Бориспільська, 9,
місць за умовами праці
корпус 43

8

8

9

9

10

10

11

11

ПАТ "
Гельдельберг
друкарські
машини
Україна"
ТОВ "Альберт
Київгума ЛТД"

м. Київ, вул.
Порядок проведення атестації робочих
Костянтинівська, 75
місць за умовами праці
м. Бровари, вул.
Кутузова, 127

ПАТ Фармак

м. Київ

Олександрівська
клінічна лікарня
м. Києва

м. Київ, вул.
Шовоковична, 39/1

10.03.2017

Мазура О.М.

10.03.2017

Дяченко Д.К.

22.03.2017

Дяченко Д.К.

17.03.2017

Казімірчук А.Ю.

16.03.2017

Казімірчук А.Ю.

14.03.2017

Мазура О.М.

16.03.2017

Мазура О.М.

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

10.03.2017

Казімірчук А.Ю.

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці
Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці
Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

ДУ "Центр
обслуговування м. Київ, вул. Довнар- Порядок проведення атестації робочих
підрозділів МВС
Запольского, 8
місць за умовами праці
України"
м. Київ,
Порядок проведення атестації робочих
ТОВ "ОСНОВА"
вул. Ковпака 17
місць за умовами праці
м. Київ,
Порядок проведення атестації робочих
вул. ПівнічноТОВ "ТЕСИС"
місць за умовами праці
Сирецька, 3

12

12

13

13

14

14

15

15

ТОВ "Бориспіль
Транс авто"

16

16

ТОВ "Традиції
здоров'я"

м. Київ, вул.
Порядок проведення атестації робочих
Сагайдачного, 8/10А
місць за умовами праці

14.03.2017

Казімірчук А.Ю.

17

17

ТОВ "Гонта"

м. Бровари,
Порядок проведення атестації робочих
вул.Дмитра Янчека, 2
місць за умовами праці

17.03.2017

Дяченко Д.К.

м. Київ, пров.
Тарасівський, 4

18

ТОВ "Бреннтаг
Україна"

м. Київ вул.
Лейпцигська, 15

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

21.03.2017

Дяченко Д.К.

19

19

ВАТ
"УКРВИБУХБУ
Д"

м. Київ,
вул.Лютеранська, 3

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

23.03.2017

Мазура О.М.

20

20

ТОВ "РКДЗ"

смт. Рокітне вул.
Білоцерковська,1

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

31.03.2017

Дяченко Д.К.

21

21

Миронівська
лікарня

28.03.2017

Казімірчук А.Ю.

22

22

ТОВ "АДМ"

м. Київ,
вул. Сирецька 33 .

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці
Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

30.03.2017

Мазура О.М.

23

ТОВ
"Шлюмберже
Сервісез
Україна"

м. Київ,
вул. Пимоменка 13

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

31.03.2017

Мазура О.М.

Виробничий
підрозділ
«Локомотивне
депо
«КиївПасажирський»

пл.. Петра
Кривоноса, 4
м. Київ

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

21.03.2017

Казімірчук А.Ю.

24.03.2017

Казімірчук А.Ю.

28.03.2017

Дяченко Д.К.

18

23

24

25

26

24

25

ТОВ Алюпол

26

ТК Еврохіммаш
КО

вул. Центральна, 28В,
Порядок проведення атестації робочих
смт. Бородянка,
місць за умовами праці
пров. Задорожний,
1А,
м. Київ

Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці

27

28

29

30

27

Комунальний
заклад
вул. Семашка, 9,
Білоцерківської
Київська область, м. Порядок проведення атестації робочих
міської ради
30.03.2017
Дяченко Д.К.
Біла церква
місць за умовами праці
«Білоцерківська
міська лікарня №
2»
4.3 Відділ з птань додержаня законодавства про працю, зайнятість та інші нормативно-правові акти
Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
порядок надання щорічних основних та
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

06.03.2017

Шевченко А. В.

2

Питання додержання трудового
Товариство з
законодавства (питання оплати праці,
обмеженою
04119, м.Київ,
ведення кадрового діловодства,
відповідальністю Шевченківський
порядок надання щорічних основних та
«Медичний
район, вул. Сім’ї
додаткових відпусток, відповідальність
центр
Хохлових , будинок 8
за порушення вимог трудового
«Допомога»
законодавства)

06.03.2017

Курдюкова І.А.

3

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
порядок надання щорічних основних та
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

07.03.2017

Куліш Н.І.

1

ТОВ "Дієса"

ТОВ
«Бучанський
завод склотари»

03150, м.Київ, вул.
Червоноармійська,
будинок 45.

(08292), Київська
обл., м. Буча, вул.
Кірова,84.

31

32

33

4

Питання додержання трудового
Дніпровсько законодавства (питання оплати праці,
(07320), Київська
Тетерівське
обл., Вишгородський
ведення кадрового діловодства,
державне
р-н., с. Сухолуччя, порядок надання щорічних основних та
лісомисливське
вул. Леніна, 2.
додаткових відпусток, відповідальність
господарство
за порушення вимог трудового
законодавства)

09.03.2017

Куліш Н.І.

5

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
КЗ КОР
09100, Київська обл.,
"Київський
ведення кадрового діловодства,
Білоцерківський р-н,
обласний центр
порядок надання щорічних основних та
смт.Терезине,
олімпійської
додаткових відпусток, відповідальність
вул.Шкільна,20А
підготовки"
за порушення вимог трудового
законодавства)

10.03.2017

Бортяний Б.П.

6

Дочірне
підприемство
"Готельний
комплекс
"Турист"
приватного
акціонерного
товариства
"Укрпрофтур"

10.03.2017

Ларіна Т.А.

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
02002, м. Київ, вул.
порядок надання щорічних основних та
Р.Окіпної, 2
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

34

35

36

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
09100, Київська обл.,
ведення кадрового діловодства,
м. Біла Церква,
порядок надання щорічних основних та
Леваневського,
додаткових відпусток, відповідальність
буд.46А
за порушення вимог трудового
законодавства)

10.03.2017

Сипливчак Н.В.

8

ТОВ "Промоушн
Аутсорсинг"

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
порядок надання щорічних основних та
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

10.03.2017

Шевченко А. В.

9

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВ
Питання додержання трудового
ОЗ
законодавства (питання оплати праці,
02081, м.Київ, вул.
ЕКСПЛУАТАЦІ
ведення кадрового діловодства,
Дніпровська
Ї І РЕМОНТУ
порядок надання щорічних основних та
набережна, будинок
ЖИТЛОВОГО
додаткових відпусток, відповідальність
25-Б
ФОНДУ
за порушення вимог трудового
"ЖИТЛОзаконодавства)
СЕРВІС"

14.03.2017

Курдюкова І.А.

7

ПП "Корал"

04070, м.Київ, вул.
Борисоглібська,
буд. 16 Б, кв. 1,2.

37

38

39

40

ФОП Опря
Олена Іванівна

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
09100, Київська обл.,
м.Біла Церква,
порядок надання щорічних основних та
вул.Гайок, буд.89/8 додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

20.03.2017

Сипливчак Н.В.

ПП "ЛюксІнтерєр"

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
09100, Київська обл.,
ведення кадрового діловодства,
м.Біла Церква,
порядок надання щорічних основних та
пров.Студентський,
додаткових відпусток, відповідальність
буд.2, кв.124
за порушення вимог трудового
законодавства)

20.03.2017

Бортяний Б.П.

12

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
ФОП Василенко 08835, Миронівський
Олександр
р-н. с. Росава вул. порядок надання щорічних основних та
Васильович
Леніна, буд.134
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

20.03.2017

Андреєв О.А.

13

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
ФОП Мокрієнко 08800, м. Миронівка
Борис
вул. Захарченка,
порядок надання щорічних основних та
Анатолійович
буд.33 кв. 3
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

20.03.2017

Андреєв О.А.

10

11

41

14

ТОВ
"Пелетівсвіт"

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
04073, м. Київ, пров.
Балтійський, 23, оф. порядок надання щорічних основних та
314
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

22.03.2017

Ларіна Т.А.

4.4 Відділ з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інші нормативно-правові акти

42

43

1

2

ТОВ "Геліком"

ПАТ
"Київобленерго"

м. Обухів, вул.
Киїівська 127/1

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
порядок надання щорічних основних та
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

06.03.2017

Зорич О.А.

Київська область
м.Вишневе,
вул.Київська 2б

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
порядок надання щорічних основних та
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

09.03.2017

Заплесвічко С.В.

44

45

46

3

4

5

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
порядок надання щорічних основних та
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

10.03.2017

Єременко О.О.

ПВП"Каман"

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
вул. С. Бандери, 24,
м. Бровари, Київська порядок надання щорічних основних та
обл. 07400
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

14.03.2017

Губський В.М.

ДП КЗ "Імпульс"

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
вул. Деміївська,5-А
порядок надання щорічних основних та
м. Київ,
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

15.03.2017

Зорич О.А.

ТОВ "Торговий
дім"ВАГМА"

07400 м. Бровари,
вул. Лісова, 22

47

48

49

6

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
Підприємство з 02217, м. Київ, вул.
100% іноземним Закревського, буд. 39- порядок надання щорічних основних та
капіталом "Азія"
А, кв. 14
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

16.03.2017

Борисенко Є.С.

7

ТОВ "ЗПК"

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
вул. Красовського,
18А, м. Бровари,
порядок надання щорічних основних та
Київська обл. 07400 додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

17.03.2017

Єременко О.О.

ДП "Преса"

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
порядок надання щорічних основних та
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

20.03.2017

Заплесвічко С.В.

8

м.Київ,
просп.Перемоги 50

50

51

9

10

ОГК "Металург"

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
вул. Металургів, м.
Бровари, Київська порядок надання щорічних основних та
обл. 07400
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

20.03.2017

Губський В.М.

ТОВ "Торговий
Дім "ДніпроТорг"

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
ведення кадрового діловодства,
02097, м. Київ, вул.
порядок надання щорічних основних та
Бальзака, буд. 94
додаткових відпусток, відповідальність
за порушення вимог трудового
законодавства)

22.03.2017

Борисенко Є.С.

5.1 Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці

52

53

1

2

ТОВ "Алігол"

ТОВ «Норма»

дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт підвищеної
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

03.03.2017

Лазєв О.Л.

м. Київ,
дотримання вимог нормативноСвятошнський район, правових актів з охорони праці під час
пр-т ЛЕСЯ
виконання робіт підвищеної
КУРБАСА, будинок
небезпеки. Питання додержання
2-Б
трудового законодавства.

03.03.2017

Августін Ю.І.

м. Київ, вул.
Фізкультури, 30

54

55

56

57

58

59

Дотримання вимог нормативноКиївська обл. м. Біла правових актів з охорони праці під час
Церква, вул.
виконання робіт підвищеної
Фастівська, 23
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

07.03.2017

Проценко Ю.М.

4

дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
КП
Київська обл., м.
"Яготинтепломе Яготин, вул. 1 травня,
виконання робіт підвищеної
режа"
1
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

07.03.2017

Тименко А.В.

5

дотримання вимог нормативноКиївська обл.,
правових актів з охорони праці під час
макарівський р-н., с.
виконання робіт підвищеної
Лишня, вул.
небезпеки. Питання додержання
Набережна 12-3
трудового законодавства.

07.03.2017

Новик А.І.

10.03.2017

Лазєв О.Л.

10.03.2017

Августін Ю.І.

14.03.2017

Тименко А.В.

3

ТОВ
"Ферокерам"

ТОВ "К-Стиль"

6

ДНВП
м. Київ, вул.Кільцева
"Електронмаш"
дорога,4

7

ТОВ «Профі
Транс»

м. Київ,
Святошнський район,
пр-т ЛЕСЯ
КУРБАСА, будинок
2-Б

8

КП ТМ
"Бориспільтепло
мережас"

Київська обл.,м.
Бориспіль, вул.
київський шлях, 92

дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт підвищеної
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.
дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт підвищеної
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.
дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт підвищеної
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

60

61

62

63

64

65

дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт підвищеної
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

14.03.2017

Тименко А.В.

10

Дотримання вимог нормативноКиївська обл., м. Біла правових актів з охорони праці під час
Церква, вул.
виконання робіт підвищеної
ТОВ "Інкерам"
Таращанська, 197
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

15.03.2017

Проценко Ю.М.

11

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
Київська обл. Смт.
виконання робіт підвищеної
Володарка
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

16.03.2017

Рій В.І.

12

ТОВ "Нивки сіті
сервіс"

дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт підвищеної
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

17.03.2017

Лазєв О.Л.

13

м. Київ,
дотримання вимог нормативноСвятошнський район, правових актів з охорони праці під час
ПП Полярський
пр-т ЛЕСЯ
виконання робіт підвищеної
КУРБАСА, будинок
небезпеки. Питання додержання
2-Б
трудового законодавства.

17.03.2017

Августін Ю.І.

14

дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт підвищеної
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

21.03.2017

Тименко А.В.

9

РСП
"Київцентраеро"

ТОВ
«Володарка
комбікорм»

ПАТ "Артем"

м. Бориспіль,
Аеропорт

м. Обухів, вул.
Каштанова, 25

м. Київ, вул.
Мельникова, 2

66

67

68

69

70

71

15

Дотримання вимог нормативноТОВ
Київська обл., смт. правових актів з охорони праці під час
"Інтерагроінвест Ставище вул.Сергія
виконання робіт підвищеної
"
Цимбала
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

23.03.2017

Рій В.І.

16

Дотримання вимог нормативноПАТ
Київська обл., м. Біла правових актів з охорони праці під час
"Київобленерго"
Церква, вул.
виконання робіт підвищеної
БЦ РП
Офіцерська, 1
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

23.03.2017

Проценко Ю.М.

17

дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт підвищеної
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

24.03.2017

Лазєв О.Л.

ПАТ «НВП
"Сатурн"

м. Київ,
дотримання вимог нормативноСвятошнський район,
правових актів з охорони праці під час
пр-т ЛЕСЯ
виконання робіт підвищеної
КУРБАСА, будинок
небезпеки. Питання додержання т
2-Б

24.03.2017

Августін Ю.І.

ФГ "Чудова
марка"

Дотримання вимог нормативноКиївська обл., м. Біла правових актів з охорони праці під час
Церква, вул.
виконання робіт підвищеної
Заводська, 31
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.

29.03.2017

Проценко Ю.М.

18

19

20

ВАТ
"Обухівське"

ТОВ "Ропа
Україна"

м. Обухів, вул.
Київська, 110

Дотримання вимог нормативноправових
актів з охорони праці під час
Київська обл.,
Ставищенський р-н.,
виконання робіт підвищеної
30.03.2017
с. Полковниче
небезпеки. Питання додержання
трудового законодавства.
5.2 Відділ нагляду за обєктами котлонагляду та підйомними спорудами

Рій В.І.

72

1

Олександрівська
клінічна лікарня
м. Києва

73

2

ТОВ Моноліт
Буд

74

3

ВАТ "АТП-1"

75

4

ТОВ "МетінвестСМЦ"

76

5

ТОВ "Максимус
Констракшн"

77

6

ПАТ "Фармак"

78

7

79

8

80

9

81

10

СП "Служба
електропостачан
ня" КП
"Київський
метрополітен"
ТОВ
Авіакрансервіс
МКП Експрессервіс
ВАТ Управління
механізації
Укрхімремоблад
нання

м. Київ, вул.
Шовковична, 39/1

Безпечна експлуатація ліфтів

02.03.2017

Поляков О.С.

Безпечна експлуатація кранів

03.03.2017

Чорновол О.В.

Безпечна експлуатація ліфтів

06.03.2017

Іщук І.Г.

Безпечна експлуатація кранів

10.03.2017

Дударенко Є.В.

м. Київ, пр-т
Перемоги, 57

Безпечна експлуатація кранів

13.F101.017

Колесник М.Г.

м. Київ, вул.
Кирилівська, 63

Безпечна експлуатація ліфтів

15.03.2017

Іщук І.Г.

м. Київ, вул.
Віфліємська, 30

Безпечна експлуатація кранів

17.03.2017

Дударенко Є.В.

Київ, б-р І.Лепсе, 8

Безпечна експлуатація кранів

17.03.2017

Чорновол О.В.

м. Вишгород, пр-т
Мазепи, 4

Безпечна експлуатація кранів

17.03.2017

Соловей С.М.

м. Київ, вул.
М.Роскової, 11

Безпечна експлуатація кранів

19.03.2017

м. Київ, вул.
Жилянська, 56,
м. Київ, вул.
Промислова, 1
Київська обл.
с.Святопетрівське,
вул. Київська, 27

Колесник М.Г.

ТОВ "Євро
Реконструкція" (
м. Київ, вул.
паливноЧервоногвардійська,
транспортний
20
цех)
м. Київ
ТОВ БК
вул.Архітектора
Укрстальмонтаж
Городецького, 11 в
Ірпіньський
м. Ірпінь, вул.
економічний
Гагаріна, 9
коледж

82

11

83

12

84

13

85

14

ТОВ "Галактика
парк"

86

15

БДП "Моторс"

87

16

ТОВ Техно
Лізинг

Безпечна експлуатація внтажопідіймальних кранів

22.03.2017

Федірків Т.В.

Безпечна експлуатація кранів

24.03.2017

Чорновол О.В.

Безпечна експлуатація котлів

24.03.2017

Соловей С.М.

м. Київ, вул.
Берковецька.ю 6 д

Безпечна експлуатація атракціонної
техніки

24.03.2017

Дударенко Є.В.

м. Ірпінь, вул.
Колекторна, 3а
м. Київ, п-т
Перемоги, 87

Безпечна експлуатація автомобільних
кранів

28.03.2017

Іщук І.Г.

Безпечна експлуатація кранів

31.03.2017

Чорновол О.В.

5.3 Відділ нагляду у будівництві
1

ТОВ
"МОНОЛІТБУД2015"

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання будівельно-монтажних робіт

03.03.2017

будівництво Коваль В.І.

89

2

03150, м.Київ,
ВУЛИЦЯ
Дотримання вимог нормативноТОВ "УКР
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬ правових актів з охорони праці під час
СТРОЙ СЕРВІС"
КА, будинок 139,
виконання робіт
ЛІТЕРА "Л"

07.03.2017

будівництво Першко В.М.

90

3

09.03.2017

будівництво Пархоменко В.О.

88

ТОВ "СП
"Основа Солсиф"

м.Вишгород,вул.
Ватутіна,110

м.Київ, вул.
Ковпака,17

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт

Приватне
м. Київ, вул.
Дотримання вимог нормативноакціонерне
Гоголівська, будинок правових актів з охорони праці під час
товариство «БІМ
39
виконання будівельно-монтажних робіт
- 5»

10.03.2017

будівництво Пукас В.С.

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт

14.03.2016

будівництво Першко В.М.

м.Київ,
вул.Панельна,1

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання будівельно-монтажних робіт

16.03.2017

будівництво Пархоменко В.О.

м. Київ, вулиця
Болсуновська,
будинок,13- 15

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання будівельно-монтажних робіт

16.03.2017

будівництво Пукас В.С.

8

Дотримання вимог нормативноТОВ "СК
м. Київ,вул."Саперне
правових актів з охорони праці під час
ДЕВЕНСТРОЙ"
Поле,5"
виконання будівельно-монтажних робіт

17.03.2017

будівництво Коваль В.І.

9

ТОВ "ВБК
"Комплексгруп"

07400, Київська обл.,
Дотримання вимог нормативном. Бровари, вул.
правових актів з охорони праці під час
Залізнична, 8
виконання робіт

20.03.2016

будівництво Першко В.М.

97

10

ПАТ
«Азбодеревскло»

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання будівельно-монтажних робіт

23.03.2017

будівництво Пархоменко В.О.

98

11

ТОВ
"СТРОМАТ"

м. Київ, вул.
Дотримання вимог нормативноПшенична, будинок, правових актів з охорони праці під час
2
виконання будівельно-монтажних робіт

30.03.2017

будівництво Пукас В.С.

91

4

92

5

ТОВ "Прайм
Сити
Корпорейшн"

03087, м.Київ, вул.
Петровського, 4-А,
кв. 105

93

6

ТОВ "Атем
Груп"

94

7

ТОВ "КАНБУД"

95

96

м. Київ, вул.
Кирилівська,102

5.4 Віддлі нагляду на виробництві і на обєктах підвищеної небезпеки
Безпечна експлуатація систем
смт. Баришівка
03.03.2017
газопостачання.
Безпечна експлуатація систем
м. Київ
03.03.2017
газопостачання.

99

1

ТОВ "ТОТО ПАК"

100

2

ПП "Васко"

101

3

ПрАТ
"Київський
КПК"

м. Обухів, в.
Київська, 130

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання газонебезпечних робіт

03.03.2017

102

4

КП"Бородянкате
пловодопостачан
ня"

смт.Бородянка, в.
Вокзальна, 1а

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання газонебезпечних робіт

10.03.2017

5

ТОВ
"Северинівське"

с. Северинівка, вул.
Перемоги, 11

Дотримання вимог безпеки під час
експлуатації обладнання системи
газопостачання

10.03.2017

Мягкоход В.Ю.

6

Київська обл., КиєвоТОВ
Святошинський р-н,
"Чабаниміськбуд
смт Чабани, вул.
"
Юності, 3.

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

10.03.2017

Аврамчук Ю.М.

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

10.03.2017

Закомірний О.О.

10.03.2017

Ахрименко В.П.

10.03.2017

Лисенко О.І.

103

104

105

7

ТОВ
"Бучанський
завод склотари"

106

8

ТОВ "Пелском"

с. Жовтневе

107

9

ПП "ПрометейЕнерго"

м. Київ

Київська обл., м.
Буча, вул. Кірова, 84

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.
Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

Голубов С.В.
Лисенко О.І.
Стахів Т.М.

Стахів Т.М.

108

10

ТОВ"Літа"

Київська обл., м.
Васильків, вул. В.М.
вулю 1 Травня, 6 к.62

109

11

НВП
,,Навігатор"

м. Київ, вул.
Лаврська, 27

110

12

ТОВ
"Сільгосптехніка
"

м. Богуслав,
вул.Миколаївська,
132

111

13

Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н,
ТОВ "Трансвест"
с. Мила, вул.
Комарова, 23-Л.

112

14

113

15

114

16

ЗАТ "НТБ"

115

17

КП ЛПГ "Конча
Заспа"

Київська обл., м.
Буча, вул.
Тарасівська, 32

Дотримання вимог безпеки під час
виконання газонебезпечних робіт

10.03.2017

Дідик А.П.

10.03.2017

Смолянець В.Є.

17.03.2017

Мягкоход В.Ю.

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

17.03.2017

Аврамчук Ю.М.

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

17.03.2017

Закомірний О.О.

17.03.2017

Ахрименко В.П.

17.03.2017

Дідик А.П.,

17.03.2017

Смолянець В.Є.

Безпечна екслуатації систем
гзопостачання. Дотримання вимог
безпеки під час експлуатації та
зберігання посудин, що працюють під
тиско (балонів ЗВГ).
Дотримання вимог безпеки під час
експлуатації обладнання системи
газопостачання

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.
Безпечна екслуатації систем
гзопостачання. Пуск газу після тривалої
Комунальне
Київська обл., м. Біла
підприємство
зупинки. Дотримання вимог безпеки
Церква, вул.
"Білоцерківтепло
під час експлуатації та зберігання
Мережна,3
мережа"
посудин, що працюють під тиско
(балонів ЗВГ).
ТОВ
,,Інтербудсервіс"

м. Київ

м. Київ, вул.
Жилянська, 146

Безпечна екслуатації систем
гзопостачання. Дотримання вимог
безпеки під час експлуатації та
зберігання посудин, що працюють під
тиско (балонів ЗВГ).

18

ТОВ "ЛАРА"

м. Київ

117

19

ТОВ
"Комінвестсервіс
"

м. Богуслав, вул.
Польова, 43

118

20

ТОВ "Трейдом"

м. Обухів, в.
Київська, 158/2

116

ВАТ "Київське
спеціалізоване
ремонтноКиївська обл., м.
будівельне
Ірпінь, вул. Північна,
товариство"
54

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.
Дотримання вимог безпеки під час
експлуатації обладнання системи
газопостачання
Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

17.03.2017

Голубов С.В.

24.03.2017

Мягкоход В.Ю.

24.03.2017

Чистяков М.О.

24.03.2017

Закомірний О.О.

24.03.2017

Ахрименко В.П.

24.03.2017

Дідик А.П.,

24.03.2017

Голубов С.В.

119

21

120

22

ТОВ "Фірма
МАК"

м. Київ

121

23

Комунальне
підприємство
"Васильківтепло
мережа"

Київська обл.,м.
Васильків, вул.
Декабристів, 60-А

122

24

ТОВ "ТРК
"ЄВРОТЕХ"

м. Київ

123

25

Відділ культури
Богуславської
РДА

м. Богуслав, вул.
Острів, 1

Дотримання вимог безпеки під час
експлуатації обладнання системи
газопостачання

31.03.2017

Мягкоход В.Ю.

124

26

ТОВ "Одорант
БУД"

м. Обухів, в.
Київська, 11/2

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

31.03.2017

Чистяков М.О.

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.
Безпечна екслуатації систем
гзопостачання. Дотримання вимог
безпеки під час експлуатації та
зберігання посудин, що працюють під
тиско (балонів ЗВГ).
Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

Київська обл., м.
Буча, вул.
Промислова, 5

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

31.03.2017

Закомірний О.О.

ВАТ "Асфальтобетонний завод"

м. Київ

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

31.03.2017

Ахрименко В.П.

29

ПАТ "ВІНОЛ"

м. Київ

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

31.03.2017

Голубов С.В.

30

КП "Макарівське
ЖКХ"

смт. Макарів, в.
Піонерська, 13

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання газонебезпечних робіт

31.03.2017

125

27

126

28

127

128

129

1

130

2

131

3

132

Кооператив
"Асфальтобетон
щик"

4

Стахів Т.М.

5.5 Відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Безпечне виконання робіт.
ТОВ "Кейтерінг"
м. Ірпінь
01.03.2017
Профілактика стану охорони праці.
Стан охорони праці в господарстві під
с. Любомирівка, вул.
час проведення ремонту машин і
ТОВ«Зелена
Шевченка,37,
01.03.2017
брама»
обладнання с/г виробництва.
Згурівський район
Нормативно-правова документація.
Проведення профілактичних заходів
щодо поліпшення стану охорони праці
ПАТ «Бінго
м. Київ, пр-т.
01.03.2017
Інтертеймент»
Перемоги, 112
на підприємстві, для недопущення
травматизму.
ТОВ АФ
Київська обл.
„Інтерагросервіс
Ставищенський р-н.
” відділок
с. Юрківка
"Юрківка"

Нарада, щодо дотримання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці під час технічного
обслуговування та ремонту машин і
обладнання сільськогосподарського
виробництва

06.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Тетерський А.Ц.
Відділ нагляду в АПК та СКС
Пономаренко І.Г.

Відділ нагляду в АПК та СКС
Чекардін Ю. Ю.

Відділ нагляду в АПК та СКС Легеза
В.П.

133

134

135

136

137

5

6

7

8

9

м. Київ, вул.
Шовковична,13

Проведення профілактичних заходів
щодо поліпшення стану охорони праці
на підприємствах охорони здоров’я, для
недопущення травматизму. Дотримання
нормативно-правових актів з охорони
праці на роботах підвищеної небезпеки.

06.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Бровченко Т.Ф.

ТОВ
"Райпроменерго"

Київська обл,
м. Кагарлик,
вул. Медова,21

Нарада з посадовими особами,
спеціалістами підприємства, щодо
дотримання вимог безпеки руху та
недопущення виробничого
травматизму на підприємстві
Доведення інформації про «Порядок
проведення розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві».

06.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
О.М. Шевченко

ТОВ«Олеадр»

с. Лукаші,
Баришівський район,
Київська область

Стан охорони праці в господарстві під
час проведення ремонту машин і
обладнання с/г виробництва.
Нормативно-правова документація.

06.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Маренець С.Г.

ФГ «Мавібор»

Згурівський р-н смт
Згурівка,

Стан охорони праці в господарстві під
час проведення ремонту машин і
обладнання с/г виробництва.

06.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Пономаренко І.Г.

ТОВ «Адміралклуб»

Київська обл., м.
Ірпінь, вул.
Радянська, 116

Проведення профілактичних заходів
щодо поліпшення стану охорони праці
на підприємстві, для недопущення
травматизму.

06.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Чекардін Ю. Ю.

Олександрівська
лікарня м.Києва

138

139

10

11

140

12

141

13

142

14

143

15

Броварська ЦРЛ

ПП «НАША
АПТЕКА».

м. Бровари, вул.
Шевченка, 14

Круглий стіл з працівниками закладів
медицини на тему "Основні вимоги
безпеки в медичних закладах"

06.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Довгополюк М.Д.

Семінар-нарада на тему: Проведення
профілактичних заходів щодо
поліпшення стану охорони праці.
Недопущення виробничого
м. Київ, проспект
травматизму. Доведення інформації про
Бажана, 36, прим. 84.
«Порядок проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на
виробництві».

07.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Боярський М.М.

07.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Лисенко В.В..

07.03.2017

ТОВ "АЛДЕЯ"

Київ

Проведення профілактичних заходів
щодо поліпшення стану охорони праці
на підприємстві, для недопущення
травматизму.

ТОВ «АгромирПлюс»
ТОВ "Хліб
біличі"

м. Миронівка вул..
Леніна, 127А.

Підготовка до весняно польових робіт.

ТОВ А/Ф
"Білогородка"

Безпечне виконання робіт.
Профілактика стану охорони праці.
Стан охорони праці в господарстві під
К-Святошинський рчас проведення ремонту машин і
н, с. Білогородка
обладнання с/г виробництва.
смт. Коцюбинське

08.03.2017
10.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Щербина В.Д.
Відділ нагляду в АПК та СКС
Тетерський А.Ц.
Відділ нагляду в АПК та СКС Кулініч
М.В.

144

145

146

16

17

18

147

19

148

20

Нарада з посадовими особами,
спеціалістами підприємства, щодо
дотримання вимог безпеки руху та
недопущення виробничого
Київська обл,
Рокитнянський р-н,
травматизму на підприємстві під час
ТОВ "Росінвест"
с. Шарки.
весняно-польових робіт
вул. Центральна,17
Доведення інформації про «Порядок
проведення розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві».

13.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
О.М. Шевченко

Стан охорони праці в господарстві під
час проведення ремонту машин і
обладнання с/г виробництва.
Нормативно-правова документація.

13.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Маренець С.Г.

с.Аркадіївка,
Стан охорони праці на підприємстві.
Згурівський район, Виконання робіт підвищеної небезпеки.
вул. Лесі Українки,1Нормативно-правова документація
Г,

13.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Пономаренко І.Г.

м. Київ, пр-т.
Перемоги, 139

Проведення профілактичних заходів
щодо поліпшення стану охорони праці
на підприємстві, для недопущення
травматизму.

13.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Чекардін Ю. Ю.

Броварський р-н, с.
Калинівка

основні вимоги безпеки праці при
проведенні весняно-польових робіт

13.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Довгополюк М.Д.

ФГ «Куренівка»

ТОВ «Єва
Олєум»

ПАТ
«Туристичний
комплекс
«Пролісок»
ФГ
"ЖУРАВУШКА
"

С. Перемога,
Баришівський р-н
Київська область

21

Державне
підприємство
Дослідне
господарство
«Шевченківське
»

22

Рада Київської
міської
профспілки
працівників
охорони
здоров’я

151

23

ТОВ
"Торгівельно
виробничий
комплекс Фокс

152

24

153

25

149

150

154

26

155

27

Київська обл.
Тетіївський р-н. с.
Денихівка вул.
Гагаріна, 3

Нарада, щодо дотримання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці під час проведення комплексу
весняно-польових робіт

14.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС Легеза
В.П.

14.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Бровченко Т.Ф.

Київ

Проведення профілактичних заходів
щодо поліпшення стану охорони праці
на підприємстві, для недопущення
травматизму.

14.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Лисенко В.В..

ТОВ «СП Агро»

м. Миронівка вул..
Леніна, 127Г.

Підготовка до весняно польових робіт.

14.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Щербина В.Д.

КП УЗН
Печерського рну

м. Київ

правила безпеки під час проведення
санітарного обрізання дерев

14.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Мазурок В.А.

15.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Карлаш А.І.

15.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Тетерський А.Ц.

Ф Г «Чудова
марка»

Проведення профілактичних заходів
щодо поліпшення стану охорони праці
вул. Тарасівська, 6А, на підприємствах охорони здоров’я, для
м. Київ, 01033,
недопущення травматизму. Дотримання
нормативно-правових актів з охорони
праці на роботах підвищеної небезпеки.

Київська обл., м.
Біла Церква, вул.
Заводська, 31

ТОВ "Макарів- Макарівський р-н., с.
Агробуд"
Наливайківка

Нарада, щодо дотримання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці під час технічного
обслуговування та ремонту машин і
обладнання сільськогосподарського
виробництва
Безпечне виконання робіт.
Профілактика стану охорони праці.

156

157

158

159

28

ПТ «ЛОМБАРД
«КРЕДИТЮНІОН».

29

ВАТ
"Обухівське"

30

31

м. Київ, вул.
Кутузова, 18/7,
01133.

Семінар-нарада на тему: Проведення
профілактичних заходів щодо
поліпшення стану охорони праці.
Недопущення виробничого
травматизму. Доведення інформації про
«Порядок проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на
виробництві».

15.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Боярський М.М.

м. Обухів

Стан охорони праці в господарстві під
час проведення ремонту машин і
обладнання с/г виробництва.

17.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС Кулініч
М.В.

Проведення профілактичних заходів
щодо поліпшення стану охорони праці
на підприємствах охорони здоров’я, для
недопущення травматизму. Дотримання
нормативно-правових актів з охорони
праці на роботах підвищеної небезпеки.

20.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Бровченко Т.Ф.

Нарада з посадовими особами,
спеціалістами підприємства, щодо
дотримання вимог безпеки руху та
недопущення виробничого
травматизму на підприємстві під час
весняно-польових робіт
Доведення інформації про «Порядок
проведення розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві».

20.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
О.М. Шевченко

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
04073, м.Київ,
ВІДПОВІДАЛЬ
ВУЛИЦЯ
НІСТЮ
СИРЕЦЬКА, будинок
"АПТЕКА
30/1
МІРРА"

Фермерське
господарство
"ТЕАМ"

Київська обл,
м. Кагарлик
вул. Складська 15

160

32

161

33

162

34

163

164

35

36

с. Недра,
ТОВ «ДК Агро» Баришівський район,
Київська область

СФГ«Либідь»

смт Згурівка,вул.
Будівельників,19,
Згурівський район

ТОВ
Броварський р-н, с.
"ВОЛОШКОВЕ
Світильня
ПОЛЕ"
Товариство з
Київська обл.,
обмеженою
Ставищенський
відповідальністю
район, село
„Сузір’я
Попружна, вул.
Попружна”
Радянська, 18
ПП "АРІЙ"

Київ

Стан охорони праці в господарстві під
час проведення ремонту машин і
обладнання с/г виробництва.
Нормативно-правова документація.

20.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Маренець С.Г.

Стан охорони праці в господарстві під
час проведення ремонту машин і
обладнання с/г виробництва.
Нормативно-правова документація з
охорони праці.

20.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Пономаренко І.Г.

основні вимоги безпеки праці при
проведенні весняно-польових робіт

20.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Довгополюк М.Д.

Нарада, щодо дотримання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці під час проведення комплексу
весняно-польових робіт

21.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС Легеза
В.П.

Проведення профілактичних заходів
щодо поліпшення стану охорони праці
на підприємстві, для недопущення
травматизму.

21.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Лисенко В.В..

21.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Щербина В.Д.

165

37

ТОВ "АГРО- Богуславський район
БОГУСЛАВЩИ с. Мисайлівка вул.. Підготовка до весняно польових робіт.
НА-ЕКО"
Леніна,42.

166

38

КП УЗН
Шевченківськог
о р-ну

м. Київ

правила безпеки під час проведення
санітарного обрізання дерев

21.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Мазурок В.А.

39

Фастівський
комбінат
комунальних
підприємств

Київська обл, м.
Фаств, Вул. Нова,
буд.9

Семінар з посадовими особами,
спеціалістами підприємства, щодо
дотримання вимог безпеки при
виконанні газонебезпечних робіт у
колодязях.

22.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Карлаш А.І.

167

168

40

22.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Тетерський А.Ц.

Семінар-нарада на тему: Проведення
профілактичних заходів щодо
поліпшення стану охорони праці.
м. Київ, вул.
Терещенківська, 19Недопущення виробничого
РО «РУ ЦІХСОД
А.
травматизму. Доведення інформації про
в Україні»
«Порядок проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на
виробництві».

22.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Боярський М.М.

ТОВ "Сезон-5"

смт. Макарів

Безпечне виконання робіт.
Профілактика стану охорони праці.

169

41

170

42

ФГ "Восход"

м. Обухів

Стан охорони праці в господарстві під
час проведення ремонту машин і
обладнання с/г виробництва.

24.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС Кулініч
М.В.

171

43

КП УЗН
Подільського рну

м. Київ

правила безпеки під час проведення
санітарного обрізання дерев

24.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Мазурок В.А.

ТОВ "АМО-К"

Нарада з посадовими особами,
спеціалістами підприємства, щодо
дотримання вимог безпеки руху та
недопущення виробничого
Київська обл,
Рокитнянський р-н,
травматизму на підприємстві під час
с. Маківка
весняно-польових робіт
вул. Незалежності,7
Доведення інформації про «Порядок
проведення розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві».

27.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
О.М. Шевченко

ФГ «ЗУС»

с. Лемешівка, вул. Стан охорони праці в господарстві під
Центральна,19,
час проведення ремонту машин і
Яготинський район,
обладнання с/г виробництва.
Київська область
Нормативно-правова документація.

27.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Маренець С.Г.

172

173

44

45

174

46

175

47

176

48

177

49

178

179

ТОВ «Вінол»

м. Київ, вул.
Кибальчича, 12-А,

ДП "ПЗ
Броварський р-н, с.
"ПЛОСКІВСЬКЕ
Плоске
"

Проведення профілактичних заходів
щодо поліпшення стану охорони праці
на підприємстві, для недопущення
травматизму.

27.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Чекардін Ю. Ю.

основні вимоги безпеки праці при
проведенні весняно-польових робіт

27.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Довгополюк М.Д.

28.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС Легеза
В.П.

28.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Щербина В.Д.

29.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Карлаш А.І.

29.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Карлаш А.І.

Товариство з
обмеженою
Київська обл.
Нарада, щодо дотримання вимог
відповідальністю Ставищенський р-н, нормативно-правових актів з охорони
з іноземними
с. Полковниче, вул.
праці під час проведення комплексу
інвестиціями
Поповича, 35
весняно-польових робіт
«Ропа Україна»
Таращанський район,
СТОВ «Лука»
Підготовка до весняно польових робіт.
село Лука

50

Комунальне
підприємство
«Фастівтепломер
ежа»

Київська обл., м.
Фастів

Нарада з спеціалістами та
працівниками підприємства, щодо
підвищення рівня промислової безпеки
та охорони праці в зимовий період.

51

Комунальне
підприємство
«Фастівтепломер
ежа»

Київська обл., м.
Фастів

Нарада з спеціалістами та
працівниками підприємства, щодо
підвищення рівня промислової безпеки
та охорони праці в зимовий період.

180

181

182

52

53

1

Семінар-нарада на тему: Проведення
профілактичних заходів щодо
поліпшення стану охорони праці.
Недопущення виробничого
м. Київ, вул.
травматизму. Доведення інформації про
ТОВ «ТРАДИЦІЇ
Сагайдачного, 8/10
ЗДОРОВ’Я».
«Порядок проведення розслідування та
літ. А.
ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на
виробництві». Підведення підсумків
планової перевірки.
ФГ "Україна"

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

м. Обухів

30.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС
Боярський М.М.

31.03.2017

Відділ нагляду в АПК та СКС Кулініч
М.В.

01.03.17-02.03.17

Волощук В.О.

Стан охорони праці в господарстві під
час проведення ремонту машин і
обладнання с/г виробництва.
5.6 Відділ нагляду на транспорті та звязку
1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці, наслідки та відповідальність за
порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за
2016 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання
робіт на станціях і вокзалах.

183

184

185

2

3

4

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого
травмвтизму на підприємствах ПЗз за
2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці.
3. Особливості виконання робіт у
колійному господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

01.03.17-02.03.17

Кицюк Р.І.

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого
травмвтизму на підприємствах ПЗз за
2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці.
3. Особливості виконання робіт у
колійному господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

01.03.17-02.03.17

Кицюк О.О.

03.03.2017

Сергієнко Ю.М.

ТОВ
"АВТОКЛІН"

м. Київ, вул. Василя
Жуковського 20

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на
підриємствах Київщини за 2016 рік і
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого
травматизму.

186

187

188

5

6

7

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці, наслідки та відповідальність за
порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за
2016 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання
робіт на станціях і вокзалах.

07.03.17-09.03.17

Волощук В.О.

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого
травмвтизму на підприємствах ПЗз за
2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці.
3. Особливості виконання робіт у
колійному господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

07.03.17-09.03.17

Кицюк Р.І.

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого
травмвтизму на підприємствах ПЗз за
2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці.
3. Особливості виконання робіт у
колійному господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

07.03.17-09.03.17

Кицюк О.О.

189

190

191

8

9

10

„КиєвоСвятошинське
райДУ”

ДП "АВТОМАЗУКРАЇНА"

ТОВ «АПФ
«УКРАЇНА»

м. Вишневе, вул.
Київська, буд.29-„А”

м. Київ, вул.
Колекторна 42-А

м. Бориспіль, вул.
Ушакова, 25

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці в галузі транспорту.
2. Стан виробничого травматизму на
підприємствах Київщини за 2016 рік і
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого
травматизму.
1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на
підриємствах Київщини за 2016 рік і
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого
травматизму.
1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці в галузі транспорту.
2. Стан виробничого травматизму на
підприємствах Київщини за 2016 рік і
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого
травматизму.

09.03.2017

Панченко В.О.

10.03.2017

Сергієнко Ю.М.

14.03.2017

Шевела Є.О.

192

193

194

11

12

13

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці, наслідки та відповідальність за
порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за
2016 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання
робіт на станціях і вокзалах.

14.03.17-16.03.17

Волощук В.О.

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого
травмвтизму на підприємствах ПЗз за
2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці.
3. Особливості виконання робіт у
колійному господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

14.03.17-16.03.17

Кицюк Р.І.

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого
травмвтизму на підприємствах ПЗз за
2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці.
3. Особливості виконання робіт у
колійному господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

14.03.17-16.03.17

Кицюк О.О.

195

196

197

14

15

16

ДЕУ
Святошинського
р-ну м. Києва

м. Київ, вул.
Янтарна,5

Київська обл.,
Бориспільський р-н,
ТОВ
"АВТОСЕРВІС"
с. Рогозів, вул.
Іванова 3

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці в галузі транспорту.
2. Стан виробничого травматизму на
підприємствах Київщини за 2016 рік і
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого
травматизму.

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на
підриємствах Київщини за 2016 рік і
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого
травматизму.

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці, наслідки та відповідальність за
порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за
2016 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання
робіт на станціях і вокзалах.

15.03.2017

Панченко В.О.

17.03.2017

Сергієнко Ю.М.

21.03.17-23.03.17

Волощук В.О.

198

199

200

17

18

19

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого
травмвтизму на підприємствах ПЗз за
2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці.
3. Особливості виконання робіт у
колійному господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

21.03.17-23.03.17

Кицюк Р.І.

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого
травмвтизму на підприємствах ПЗз за
2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці.
3. Особливості виконання робіт у
колійному господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

21.03.17-23.03.17

Кицюк О.О.

22.03.2017

Панченко В.О.

ДЕУ
м.Київ,
Деснянського рвул.Закревського, 29
ну м. Києва

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці в галузі транспорту.
2. Стан виробничого травматизму на
підприємствах Київщини за 2016 рік і
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого
травматизму.

201

202

203

20

21

22

ТОВ
«ІНВАТЕХ»

ТОВ "АССТРА
УКРАЇНА"

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

м. Київ, вул.
Юрківська, 34-а

м. Київ, пр.-т
Московський 9

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці в галузі транспорту.
2. Стан виробничого травматизму на
підприємствах Київщини за 2016 рік і
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого
травматизму.

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на
підриємствах Київщини за 2016 рік і
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого
травматизму.

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці, наслідки та відповідальність за
порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за
2016 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання
робіт на станціях і вокзалах.

23.03.2017

Шевела Є.О.

24.03.2017

Сергієнко Ю.М.

28.03.17-30.03.17

Волощук В.О.
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23

24

25

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого
травмвтизму на підприємствах ПЗз за
2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці.
3. Особливості виконання робіт у
колійному господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

28.03.17-30.03.17

Кицюк Р.І.

Виробничий
підрозділ ПАТ
"Українська
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого
травмвтизму на підприємствах ПЗз за
2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці.
3. Особливості виконання робіт у
колійному господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

28.03.17-30.03.17

Кицюк О.О.

29.03.2017

Панченко В.О.

ДЕУ
Печерського рну м. Києва

м.Київ, вул.
А.Іванова, 19

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці в галузі транспорту.
2. Стан виробничого травматизму на
підприємствах Київщини за 2016 рік і
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого
травматизму.

207

26

ТОВ «АСТАЛ»

м. Київ, бул.
Кольцова, 14-е

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони
праці в галузі транспорту.
2. Стан виробничого травматизму на
підприємствах Київщини за 2016 рік і
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого
травматизму.

29.03.2017

Шевела Є.О.

03.03.2017

Шестаковський В.В.

03.03.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

9. Відділ гірничого нагляду

208

209

1

2

ТОВ
«Плисецький
гранітний
кар'єр»

Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих суб'єктами
господарювання гірничодобувної галузі
98622,
Васильківський р-н,
під час узгодження планів розвитку
с.Плисецьке
гірничих робіт на 2017 рік та
пріоритетні напрямки поліпшення
виконання гірничих робіт.

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці, та
07700, Київська обл.
Яготинський р-н,
промислової безпеки при веденні
КП «Яготинське
м.Яготин,
гірничих робіт на артсвердловинах.
ВУ ВКГ»
вул.Каштанова
Аналіз виконання протокольних
Алея,4
рішень, прийнятих під час узгодження
планів відбору води на 2017 рік.

210

211

212

3

ПАТ
«Богуславський
кар'єр»

Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих суб'єктами
господарювання гірничодобувної галузі
256830, м.Богуслав,
під час узгодження планів розвитку
вул.Корсунська, 2а
гірничих робіт на 2017 рік та
пріоритетні напрямки поліпшення
виконання гірничих робіт.

07.03.2017

Шестаковський В.В.

4

Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих суб'єктами
ТзОВ ВП
господарювання гірничодобувної галузі
«Богуславський 09700, м.Богуслав,
під час узгодження планів розвитку
гранітний
вул.Корсунська, 179
гірничих робіт на 2017 рік та
кар'єр»
пріоритетні напрямки поліпшення
виконання гірничих робіт.

09.03.2017

Шестаковський В.В.

5

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці, та
Київська обл.,
промислової безпеки при веденні
ПАТ «Комбінат Броварський р-н, смт.
гірничих робіт на артсвердловинах.
«Тепличний»
Калинівка,
Аналіз виконання протокольних
вул.Теплична,2
рішень, прийнятих під час узгодження
планів відбору води на 2017 рік.

10.03.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.
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214

215

6

Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих суб'єктами
09600,
господарювання гірничодобувної галузі
ТзДВ
Рокитнянський р-н,
«Рокитнянський
під час узгодження планів розвитку
смт.Рокитне,
спецкар'єр»
гірничих робіт на 2017 рік та
вул.Білоцерківська,1
пріоритетні напрямки поліпшення
виконання гірничих робіт.

14.03.2017

Шестаковський В.В.

7

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці, та
08402, Київська обл.,
промислової безпеки при веденні
КП «Переяслав –
м. ПереяславХмельницьке
гірничих робіт на артсвердловинах.
Хмельницький, вул.
ВУКГ»
Аналіз виконання протокольних
Солонці, 1
рішень, прийнятих під час узгодження
планів відбору води на 2017 рік.

14.03.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

16.03.2017

Шестаковський В.В.

8

ТОВ «Ресурс»

Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих суб'єктами
господарювання гірничодобувної галузі
09342, Володарський
під час узгодження планів розвитку
р-н, смт.Руде Село
гірничих робіт на 2017 рік та
пріоритетні напрямки поліпшення
виконання гірничих робіт.

216

217

218

ТОВ "БетонМЛ"

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці, та
08161, Київська обл.,
Києвопромислової безпеки при веденні
Святошинський р-н,
гірничих робіт на артсвердловинах.
с.Тарасівка, вул.
Аналіз виконання протокольних
Київська, 77/8
рішень, прийнятих під час узгодження
планів відбору води на 2017 рік.

17.03.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

10

Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих суб'єктами
ТОВ
09032, Сквирський р- господарювання гірничодобувної галузі
«Шамраївське»
н, с.Руда,
під час узгодження планів розвитку
Шамраївський
вул.Будівельна, 16
гірничих робіт на 2017 рік та
гранітний кар'єр
пріоритетні напрямки поліпшення
виконання гірничих робіт.

21.03.2017

Шестаковський В.В.

11

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці, та
Київська обл.,
ПрАТ
Баришівський р-н, с.
промислової безпеки при веденні
«Агрофірма
Садове,
гірничих робіт на артсвердловинах.
Березанська
вул.Комсомольська,
Аналіз виконання протокольних
птахофабрика».
15
рішень, прийнятих під час узгодження
планів відбору води на 2017 рік.

21.03.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

9

219

220

221

12

13

14

ТзОВ
«Енергетична
група»

03115, м.Київ,
вул.Львівська, 18,
корпус Б

Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих суб'єктами
господарювання гірничодобувної галузі
під час узгодження планів розвитку
гірничих робіт на 2017 рік та
пріоритетні напрямки поліпшення
виконання гірничих робіт.

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці, та
СВП «КИЇВСЬКІ
01001,м.Київ,
ТЕЦ» ПАТ
промислової безпеки при веденні
пл..І.Франка,5.Водоза
«КИЇВЕНЕРГО»
гірничих робіт на артсвердловинах.
бір ТЕЦ-5
(водозабір ТЕЦ
Аналіз виконання протокольних
Промислова 4
№5).
рішень, прийнятих під час узгодження
планів відбору води на 2017 рік.

ТОВ
«Дорожник»

Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих суб'єктами
господарювання гірничодобувної галузі
256800, м.Миронівка,
під час узгодження планів розвитку
вул.Корсунська, 10
гірничих робіт на 2017 рік та
пріоритетні напрямки поліпшення
виконання гірничих робіт.

23.03.2017

Шестаковський В.В.

24.03.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

28.03.2017

Шестаковський В.В.

222

223

15

16

ТОВ «Сіпан»

СВП «КИЇВСЬКІ
ТЕЦ» ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»
(водозабір ТЕЦ
№6).

01103, м.Київ,
вул.Кіквідзе, 13

Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих суб'єктами
господарювання гірничодобувної галузі
під час узгодження планів розвитку
гірничих робіт на 2017 рік та
пріоритетні напрямки поліпшення
виконання гірничих робіт.

30.03.2017

Шестаковський В.В.

01001,м.Київ,
пл..І.Франка,5.
Водозабір ТЕЦ-6
Пухівська 1а

Дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці, та
промислової безпеки при веденні
гірничих робіт на артсвердловинах.
Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих під час узгодження
планів відбору води на 2017 рік.

31.03.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

Начальник управління з питань праці
Начальник управління на виробництві та на обєктах підвищеної небезпеки
Начальник відділу гірничого нагляду
В.о. начальника відділу організаційно-аналітичного забезпечення

В.В. Шаботинський
А.М. Заболотний
В.О. Непапишев
І.Д. Юранська

ня
дрієнко

