
Затверджую: 

№ з/п 

(загаль

ний) 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання
Адреса Тема заходу Дата проведення

ПІБ інспектора, 

який проведе захід

1 1 КМКЛ №18 

(рентгенологічне 

відділення)

м.Київ, бул.Т.Шевченка, 17 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

01.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Бачинська К. 

В.

2 2 ТОВ «БФ Завод» Київська обл., с. Мартусівка, 

вул. Бориспільська, 27

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

01.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Нікітіна Я.О.

3 3 ПАТ "Укрзалізниця 

Дарницька дистанція 

колії"

м. Київ, вул.Приколійна, 1 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

01.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Спиця О.В.

4.1 Відділ з питань гігієни праці

Графік проведення превентивних заходів Головним управління Держпраці у Київській області на грудень 2016 року

Начальник Головного  управління 

Держпраці у Київській області

___ листопада 2016 року

_______________ С. В. Музиченко



4 4 ТОВ "ЛІЗОФОРМ" м. Київ, пров. 

Новопечерський, 19/3, 

корпус 1

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

05.12.2016 Чекерда А.О. 

(разом з додерж. за-

ва про працю та ін. 

НПА)

5 5 ТОВ АЛЕАНА м.Обухів, вул. Каштанова,25 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

01.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.             

Лікар з гігієни 

праці Кондратюк 

Г.П.

6 6 ТОВ "Асканія-Флора" Київська обл.,Броварський р-

н, с. Квітневе, вул. 

Центральна 2в

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

01.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Дерев'янко 

О.Д.

7 7 ПП "Меблева фабрика 

"Веста"

Київська обл., 

Білоцерківський р-н., смт. 

Терезине, вул. Київське 

шосе, 1

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

01.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Колосовська 

О.Л.



8 8 СМДЦ "АЦМД" Київська обл.,с. 

Петропавліська Борщагівка, 

вул. Петропалівська, 14-Д

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

02.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Бачинська К. 

В.

9 9 НВ ТОВ "Фармакос" м. Київ, бульв. Лепсе, 6 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

02.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Сіндякова Я.І.

10 10 ТОВ «ПІВНІЧНО-

УКРАЇНСЬКИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ 

АЛЬЯНС»

м .Київ, вулиця Антоновича, 

131

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

02.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Головний 

державний 

інспектор Федан 

С.Г

11 11 ДП "Поліграфічний 

комбінат Україна"

м. Київ, вул. Дегтярівська, 

38-44

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

02.12.2016  Бойко В.В.  

(разом з 

експертизою умов 

праці)



12 12 Філія "Мед. Центр 

Кібер клініка 

Спіженка"

Київська обл.,с. Капітанівка, 

вул.Соборна, 21

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

05.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці 

Куньковський Д.С.

13 13 ТОВ "Лайфсел" м.Київ, вул. Амосова, 12 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

05.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці 

Куньковський Д.С.

14 14 Інститут проблем 

реєстрації інформації

м.Київ,вул.Шпака, 2 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

05.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Спиця О.В.

15 15 ТОВ "Ені Україна" м.Київ, вул. Спаська, 30 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

06.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Бачинська К. 

В.



16 16 ПАТ "АТП-1" м. Київ, вул. Промислова, 1  Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

06.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Хижняк Л.Д.

17 17 ТОВ «АВР ПЛЮС» м. Київ, вул. Саперне поле, 

9А

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

06.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Нікітіна Я.О.

18 18 ТОВ "Аксімед Плюс" м. Київ, вул.Раїси Окіпної, 5 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

06.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Сіндякова Я.І.

19 19 КМКЛ №11 

Дніпровського р-ну

м. Київв, вул. Рогозівська, 6 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

06.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Чекерда А.О.



20 20 Кінотеатр "Факел" м. Київ, пр-т Миколи 

Бажана, 3А

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

06.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Головний 

державний 

інспектор Федан 

С.Г

21 21 СКТБ ІПБ АЕС м.Київ, вул. Лисогірська, 12 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

06.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.             

Лікар з гігієни 

праці Кондратюк 

Г.П.

22 22 ПП з ІІ "Інтер-Пласт" м. Київ, пр-т Степана 

Бандери, 6

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

06.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці  Дерев'янко 

О.Д.

23 23 РВУ "Київавтогаз" 

АГНКС

м. Фастів, промзона 

Завокзалля

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

06.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Колосовська 

О.Л.



24 24 ПРАТ "Астра-Люкс" м. Київ, вул. Новопольова, 

97 а

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

06.12.2016  Бойко В.В. (разом 

з експертизою 

умов праці)

25 25 Київська міська 

студентська 

поліклініка

м.Київ, вул. Політехнічн, 

25/29

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

07.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Сіндякова Я.І.

26 26 Кінотеатр "Промінь" м. Київ, вул. Харківське шосе, 168-ЖСемінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

07.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Головний 

державний 

інспектор Федан 

С.Г

27 27 ТМ "Планета - М" м.Біла Церква, вул. 

Сухоярська, 24

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

07.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Колосовська 

О.Л.



28 28 Олександрівська 

клінічна лікарня 

м.Києва

м. Київ, вул. Шовковична, 

39/1

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

08.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Бачинська К. 

В.

29 29 Департамент 

технічних приєднань 

"СВП КЕМ ПАТ 

"Київенерго" 

м. Київ, вул. 

Костянтинівська, 1-а 

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

08.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці     Хижняк 

Л.Д.

30 30 ТОВ "Procter&Gembl" м. Бориспіль, вул. 

Завокзальна, 2

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

08.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Нікітіна Я.О.

31 31 Інститут хімії 

високомолекулярних 

сполук НАНУ

м.Київ, Харківське шосе, 48 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

08.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Чекерда А.О.



32 32 ТОВ Союз Ерідан 

Компані

м.Обухів, вул. Київська, 127 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

08.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.             

Лікар з гігієни 

праці Кондратюк 

Г.П.

33 33 КП "Плесо" м.Київ, вул. Микильсько-

Слобідська, 7

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

08.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Дерев'янко 

О.Д.

34 34 ТОВ "Унітех" м. Київ, вул. Сагайдачного, 

25

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

08.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Колосовська 

О.Л.

35 35 КЗ КОР Київський 

обласний 

онкологічний 

диспансер

м. Київ, вул. Баговутівська, 1 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

09.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Сіндякова Я.І.



36 36 ПАТ "КИЇВХЛІБ" м.Київ, вул.Бориспільська, 

24

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

09.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Спиця О.В.

37 37 Стоматологічна 

поліклініка 

Дарницького району

м. Київ, вул. Вербицького, 3 

Б

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

09.12.2016 Бойко В.В. (разом 

з експертизою 

умов праці)

38 38 Сквирське комунальне 

господарство

Київська обл.,м. Сквира, вул. 

Г.Люксембург, 98

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

12.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці 

Куньковський Д.С.

39 39 ДП "Палац спорту" м.Київ, пл. Спортивна, 1 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

12.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці 

Куньковський Д.С.



40 40 КП "Керуюча 

компанія з 

обслуговування 

житлового фонду 

Оболонського р-ну" 

м. Київ, вул. Північна, 22 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

13.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці    Хижняк 

Л.Д.

41 41 КП 

«Іванківкомунсервіс»

Київська обл., с. Іванків, вул. 

Центральна, 2А

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

13.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Нікітіна Я.О.

42 42 Дочірнє підприємство 

з 100% іноземних 

інвестицій "Єріксон"

м.Київ, вул.Пимоненка,13 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

13.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Сіндякова Я.І.

43 43 Інститут фізико-

органічної хімії 

ім.Л,М,Литвиненка

м.Київ,Харківське ш., 50 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

13.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Спиця О.В.



44 44 ТОВ"Науково-

виробнича компанія 

КРАС"

м. Київ, вул. Оксамитова,9, 

Петропавлівська Борщагівка, 

Києво-Святошинський р-н

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

13.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Чекерда А.О.

45 45 ПрАТ Вишнівський 

ливарно-ковальський 

завод

Київська обл.,м. Вишневе, 

вул. Ломоносова, 1

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

13.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.             

Лікар з гігієни 

праці Кондратюк 

Г.П.

46 46 ПАТ "Київхліб" 

Автотранспортна 

дільниця №6

м. Київ,  вул.  Межигірська, 

83

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

13.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Дерев'янко 

О.Д.

47 47 ТОВ "Завод 

пакувального 

обладнання "Термо-

Пак"

м. Біла Церква, вул. 

Ярослава Мудрого, 66/13

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

13.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Колосовська 

О.Л.



48 48 КМДК інфекційна 

лікарня Дніпровського 

району

м. Київ, вул. Алішера Навої, 

3 корп.1

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

13.12.2016 Бойко В.В. (разом 

з експертизою 

умов праці)

49 49 Інститут фізики 

напівпровідників 

ім.В.Є.Лашкарьова

 м. Київ, пр. Науки, 41 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

14.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Бачинська 

К.В.

50 50 ТОВ Автосервісній 

центр «АТЛ»

м. Київ, вул. Харківске шосе, 

201-203

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

14.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Головний 

державний 

інспектор Федан 

С.Г

51 51 Корпорація 

"Артеріум"

м. Київ, вул. Саксаганського, 

139

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

15.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Бачинська К. 

В.



52 52 ПАТ 

"Укрхарчопромсервіс" 

м. Київ, вул. Закревського, 

22

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

15.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці   Хижняк 

Л.Д.

53 53 ТОВ «Інтер-телеком» м. Київ, вул. Лисенка, 8 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

15.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Нікітіна Я.О.

54 54 Київська міська 

дитяча клінічна 

туберкульозна лікарня 

м.Киъв,вул.Гамарника, 10 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

15.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Спиця О.В.

55 55 ТОВ "Шиферний 

Завод"

м. Київ, вул. Кирилівська, 

102

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

15.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Чекерда А.О.



56 56 ТОВ АРТ-МАРК м.Обухів, вул. Київська, 127 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

15.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.             

Лікар з гігієни 

праці Кондратюк 

Г.П.

57 57 ПАТ "Київ-

Дніпровське 

міжгалузеве 

підприємство 

промислового 

залізничого 

транспорту"

м. Київ, вул. Полярна, 12-а Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

15.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Дерев'янко 

О.Д.

58 58 ФОП Коцел В.П. м. Біла церква, вул. 

Сухоярська, 18

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

15.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Колосовська 

О.Л.

59 59 Консультативна 

поліклініка Київської 

обласної лікарні

м.Київ, вул.Баговутівська, 1 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

16.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Сіндякова Я.І.



60 60 ТОВ "МЛ "ДІЛА" м. Київ, вул. Харківське 

шосе, 172

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

16.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Головний 

державний 

інспектор Федан 

С.Г

61 61 ТОВ "Бел-ойл" Київська обл., с.Лісне,вул. 

Житомирська, 27

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

19.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці 

Куньковський Д.С.

62 62 ДП "Агентство 

реєстрації та 

ідентифікації тварин"

м.Київ, вул. Сімї Хохлових, 

15

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

19.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці 

Куньковський Д.С.

63 63 Трамвайне Депо ім. 

Шевченка

м. Київ, вул. Корольова, 7 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

19.12.2016  Бойко В.В.  

(разом з 

експертизою умов 

праці)



64 64 ПрАТ "Фарлеп-Інвест" м. Київ, вул. Солом'янська, 3 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

20.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Бачинська К. 

В.

65 65 ПАТ "Галена" київська обл., с. 

Петропавлівська Борщагівка, 

вул. Петропавлівська, 6

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

20.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці 

Куньковський Д.С.

66 66 ПАТ "Київгаз" м. Київ, вул. Кіквідзе, 4-б Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

20.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці   Хижняк 

Л.Д.

67 67 ПАТ "Укрпошта" м. Київ, пр-т П.Тичини, 6 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

20.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Нікітіна Я.О.



68 68 ТОВ "Епіцентр К" 

Гіпермаркет №4

м.Київ, вул. Віскозна, 4 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

20.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Сіндякова Я.І.

69 69 ПАТ 

"Укрзалізниця"Дарниц

ька дистанція 

електропостачання

м. Київ, вул.Сиваська, 3 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

20.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Спиця О.В.

70 70 ТОВ «Український  

інститут сталевих  

конструкцій  

ім.В.М.Шимановськог

о» 

м. Київ, вул. В. 

Шимановського, 2/1

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

20.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Чекерда А.О.

71 71 ТОВ «Аверс-центр» м. Київ, вул. Вербицького, 1 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

20.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Головний 

державний 

інспектор Федан 

С.Г



72 72 ПАТ "Укрзалізниця" 

Філія "Головний 

інформаційно-

обчислювальний 

центр"

м. Київ, вул. Івана Франка, 

21/23

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

20.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Дерев'янко 

О.Д.

73 73 ТОВ 

"Білоцерківхлібопроду

кт"

м. Біла Церква, вул. 

Офіцерська, 6

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

20.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Колосовська 

О.Л.

74 74 Ірпінська міська 

поліклініка

м.Ірпінь, вул.Садова, 38 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

21.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Сіндякова Я.І.

75 75 Прат Київський КПК м.Обухів, вул. Київська, 130 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

21.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Старший 

інспектор 

Кондратюк Г.П.



76 76 СП ТОВ 

"Автомобільний Дім 

Україна-Мерседес" 

м. Київ, Столичне шосе, 90 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

22.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з 

гігієнипраці     

Хижняк Л.Д.

77 77 ТОВ «Торгруп» Київська обл., с. 

Переяславське, вул. 

Шевченка, 1А

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

22.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Нікітіна Я.О.

78 78 Ірпінська дитяча 

міська лікарня 

м.Ірпінь, вул.Садова, 29 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

22.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Сіндякова Я.І.

79 79 ТОВ"ТД"Євротрубпла

ст"

м. Київ, вул. Алма-Атинська, 

8

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

22.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Чекерда А.О.



80 80 КП "ЛПГ"Конча-

Заспа"

м. Київ, вул. Генерела 

Матикіна, 11-б

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

22.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Дерев'янко 

О.Д.

81 81 ПАТ "Білоцерківський 

консервний завод"

м. Біла Церква, вул. І. 

Кожедуба, 63

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

22.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Лікар з гігієни 

праці Колосовська 

О.Л.

82 82 Лікарня для вчених м. Київ, вул. Смірнова-

Ласточкіна, 22

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

22.12.2016  Бойко В.В.  

(разом з 

експертизою умов 

праці)

83 83 КНП "КДЦ' 

Голосіївського району

м.Київ, вул. 

Васильківська,104

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

23.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.   

Лікар з гігієни 

праці        Спиця 

О.В.



84 84 Кінотеатр «ЛІНІЯ 

КІНО»

м. Київ, вул. Гришка, 5 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

23.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Головний 

державний 

інспектор Федан 

С.Г

85 85 Державна інспекція 

енергетичного нагляду 

України

м.Київ,вул.Кирилівська, 62 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

26.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Спиця О.В.

86 86 Київська міська 

дитяча клінічна 

туберкульозна лікарня

м. Київ, вул. Гамарника, 10 Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

26.12.2016 Бойко В.В. (разом 

з експертизою 

умов праці)

87 87 ТОВ"Пластик-Груп" м. Київ, вул. Алма-Атинська, 

8

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

27.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці.Лікар 

з гігієни праці 

Чекерда А.О.



88 88 ТРЦ «Аладдін» м. Київ, вул. Гришка, 3-а Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

27.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Головний 

державний 

інспектор Федан 

С.Г

89 89 Дирекція по 

будівництву та 

утриманню об єктів 

транспорту та 

допоміжної 

інфраструтури 

м. Київ, вул. Кирилівська, 

132

Семінар з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо порядку 

проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на 

робочих місцях. 

29.12.2016 Відділ з питань 

гігієни праці. 

Головний 

державний 

інспектор Бойко 

В.В.

90 1 ДП "Поліграфічний 

комбінат Україна"

м. Київ, вул. Дегтярівська, 

38-44

Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

02.12.2016 Казімірчук А.Ю. 

(разом з гігєною)

91 2 ПРАТ "Астра-Люкс" м. Київ, вул. Новопольова, 

97 а

Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

06.12.2016 Казімірчук А.Ю. 

(разом з гігєною)

92 3 Агрофирма "Троянда" м. Киев, вул.. Вишгородська, 45 Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

06.12.2016 Мазура О.М.

93 4 Стоматологічна 

поліклініка 

Дарницького району

м. Київ, вул. Вербицького, 3 

Б

Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

09.12.2016 Казімірчук А.Ю. 

(разом з гігєною)

94 5 ВАТ "УКРНАФТА" м. Київ, проспект 

Нестеревський 3-5

Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

09.12.2016 Дяченко Д.К.

95 6 Виробничо-

торгівельна швейна 

фірма "Дана"

м. Київ вул. Глубочицька 58 Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

12.12.2016 Дяченко Д.К.

96 7 КМДК інфекційна 

лікарня Дніпровського 

району

м. Київ, вул. Алішера Навої, 

3 корп.1

Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

13.12.2016 Казімірчук А.Ю. 

(разом з гігєною)

97 8 ПАТ "Завод "Маяк" м. Київі, проспект Степана 

Бандери, 8

Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

14.12.2016 Мазура О.М.

4.2 Відділ експертизи умов праці

http://mapia.ua/ru/events/track?event_action=result-click&item_id=739379&item_type=Feature&target=%2Fru%2Fkiev%2Fstroitelnye-kompanii%2Fagrofirma-troyanda--739379


98 9 Трамвайне Депо ім. 

Шевченка

м. Київ, вул. Корольова, 7 Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

19.12.2016 Казімірчук А.Ю. 

(разом з гігєною)

99 10 Середня школа №169 м. Київ вул. Котовського 2 Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами прац

21.12.2016 Мазура О.М.

100 11 Лікарня для вчених м. Київ, вул. Смірнова-

Ласточкіна, 22

Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

22.12.2016 Казімірчук А.Ю. 

(разом з гігєною)

101 12 Київська державна 

фабрика театрального 

реквізиту 

м. Київ, вул Золотоусівська 

53

Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці                 

22.12.2016 Дяченко Д.К.

102 13 Київська міська 

дитяча клінічна 

туберкульозна лікарня

м. Київ, вул. Гамарника, 10 Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

26.12.2016 Казімірчук А.Ю. 

(разом з гігєною)

103 14 АТП "Кода" м. Київ,узвіз Кудрявський Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

26.12.2016 Дяченко Д.К.

104 15 Середня 

загальноосвітня школа 

№199

м. Київ вул. Бікінська 12 Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

27.12.2016 Мазура О.М.

105 16 Дирекція по 

будівництву та 

утриманню об`єктів 

транспорту та 

допоміжної 

інфраструтури 

м. Київ, вул. Кирилівська, 

132

Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці

29.12.2016 Казімірчук А.Ю.

106 1 ДП "Ес Енд Ті 

Україна"

пр-т. Академіка Палладіна, 

буд. 44-А, м. Київ

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

02.12.2016 Білоус А.А.

4.3 Відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інші нормативно-правові акти



107 2 ТОВ "Лізоформ" пров.Новопечерський, 19/3 

кор.1 к.5

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

05.12.2016 Ларіна Т.А.

108 3 ТОВ "Медична клініка 

Інновація"

Вишгородський р-н, с. 

Лютіж, вул. Вітряного, 69-А.

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

07.12.2016 Куліш Н.І.

109 4 ТОВ "Альянс" (08500) м. Фастів,вул. 

С.Палія,22

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

07.12.2016 Шандурська В.С.

110 5 ТОВ 

"Білоцерківпромгруп"

09100, Київська обл., м.Біла 

Церква, вул.Східна, буд.14, 

кв.88

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

08.12.2016 Сипливчак Н.В.

111 6 ТОВ "Фора" 08132, Київська обл., Києво-

Святошинський район, м. 

Вишневе, Вулиця 

Промислова, буд. 5

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

09.12.2016 Шевченко А. В. 

(разом з АПК та 

СКС)



112 7 ТОВ "Франсем" пр-т Науки 4, кв. 140, Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

09.12.2016 Кантур О.М.

113 8 ПМП "Екран" 09100, Київська обл., м.Біла 

Церква, вул.Січневого 

прориву, буд.43В

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

09.12.2016 Бортяний Б.П.

114 9 ТОВ "МВК ГІСКОН" 02090, м.Київ, вул. 

В.Сосюри, будинок 6

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

12.12.2016 Курдюкова  І.А.

115 10 Національний 

академічний театр 

опери та балету 

України імені 

Т.Г.Шевченка

м. Київ, вул. Лисенка,5. Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

12.12.2016 Куліш Н.І.

116 11 ТОВ "РДБ-ГРУП" 08130, Київська обл., Києво-

Святошинський район, с. 

Чайки, вул.В.Чайки, буд. 16

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

14.12.2016 Ларіна Т.А.



117 12 ФОП Подкопаєв Ю.Є. (08500) м. Фастів,вул. 9 

Січня, 8,кв.64

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

14.12.2016 Шандурська В.С.

118 13 ПАТ "Білоцерківська 

книжкова фабрика"

09100, Київська обл., м.Біла 

Церква, вул.Леся Курбаса, 

буд.4

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

19.12.2016 Бортяний Б.П.

119 14 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю «Ф-

Технології»

08136, Київська обл., Києво-

Святошинський район, 

с.Крюківщина, вул. 

Балукова, буд. 1а

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

19.12.2016 Курдюкова  І.А.

120 15 ФОП Шманенко Ліна 

Григорівна

08800, м. Миронівка, вул. 

Будьоного, буд. 12

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

20.12.2016 Андреєв О.А.

121 16 ФОП Гразіон Євгеній 

Павлович

08832, Миронівський р-н. с. 

Зеленьки, вул. Щорса, буд. 6

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

20.12.2016 Андреєв О.А.



122 17 ТОВ 

"Укрсільгоспмаш"

09100, Київська обл., м.Біла 

Церква, бул.1-го Травня, 

буд.13

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

22.12.2016 Сипливчак Н.В.

123 1 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю 

«АВТОБУДКОМПЛЕ

КС-К»

03115, м. Київ, вул. 

Святошинська, 34 

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

01.12.2016 Марченко О.Ю.

124 2 ДП "Центр ринкових 

інформаційних 

технологій та 

маркетингу"

01601, м. Київ, вул. 

Загородня, 15

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

01.12.2016 Борисенко Є.С.

125 3 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ 

"СКАНІЯ УКРАЇНА"

08004, Київська обл., 

Макарівський р-н, с. 

Калинівка, вул. Київська, 

буд. 37     (код ЄДРПОУ 

30107866)

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

02.12.2016 Марченко О.Ю.

126 4 ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" 01032, м. Київ, вул. 

Л.Толстого, 57

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

06.12.2016 Борисенко Є.С.

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



127 5 КП "Святошинське 

лісопаркове 

господарство"

03115, м. Київ, 

Святошинський район, вул. 

Святошинська, буд. 24.                                                          

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

12.12.2016 Заплесвічко С.В.

128 6 ДП 

"Держзовнішінформ"

01601, м. Київ, вул. Воровського, 22Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

21.12.2016 Борисенко Є.С.

129 7 ТОВ "ЕКО" 03039, м. Київ, 

Голосіївський       р-н., 

просп. Науки, буд. 8.  

Питання додержання трудового 

законодавства (питання оплати праці, 

ведення кадрового діловодства, порядок 

надання щорічних основних та додаткових 

відпусток, відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства)

26.12.2016 Заплесвічко С.В.

130 1

ТОВ «Деметра хліб» с. Нові Безрадичі, 

Обухівського р-ну, Київської 

обл., вул. Піщана, 59

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового законодавства.

02.12.2016 Лазєв О.Л.

131 2

ТОВ "Ака Інтер" Київська обл., с.Шкарівка,   

вул. Миру, 1А

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового законодавства.

07.12.2016 Проценко Ю.М.

132 3

ПрАТ "Білоцерківська 

ТЕЦ"

Київська обл., м. Біла 

Церква, Вул. Івана 

Кожедуба, 362

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового законодавства.

08.12.2016 Рій В.І.

5.1 Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці



133 4

ПАТ "3-й КАРЗ" м. Київ, вул. Автозаводська, 

76

 дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового законодавства. 

08.12.2016 Новик А.І.

134 5

ПАТ «АТП-13238» м. Обухів, вул. Будьонного, 

33

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового законодавства. 

09.12.2016 Лазєв О.Л.

135 6

ТОВ ТД «Стандарт» м. Київ, Шевченківський 

район, вул. І.Шевцова,1

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового законодавства. 

09.12.2016 Августін Ю.І.

136 7

ТОВ "ТАКТ" Київська обл., 

Бориспільській р-н., м. 

Бориспіль, вул. Тельмана,14

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового законодавства. 

09.12.2016 Тименко А.В.

137 8

КПТМ 

"Бориспільтепломереж

а"

м.Бориспіль, вул.Київський 

Шлях, 42

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового законодавства. 

13.12.2016 Тименко А.В.

138 9

ПП "БГФ Агро" м. Фастів, вул. Кохинське 

шосе, 1

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового 

законодавства.дотриманням вимог «Правил 

охорони електричних мереж». Проблемні 

питання при оперативному керуванні 

електрогосподарством споживачів.

14.12.2016 Проценко Ю.М.



139 10

ТОВ "Завод Екорм" Київська обл.,м. Тараща, 

вул. Степових

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового законодавства.

15.12.2016 Рій В.І.

140 11

ТОВ "Лібелла" м.Київ, вул.Ярославська, 55 дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового законодавства. 

15.12.2016 Новик А.І.

141 12

ТОВ «КБФ» м. Київ, вул. Пшенична, 8 дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового законодавства. 

16.12.2016 Лазєв О.Л.

142 13

ТОВ «ОПР» м. Київ, Шевченківський 

район, вул. І.Шевцова,1

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового законодавства. 

16.12.2016 Августін Ю.І.

143 14

КП 

"Баришівськатепломер

ежа"

Київська обл. м. Баришівка, дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового законодавства. 

20.12.2016 Тименко А.В.

144 15

ТОВ "УССП 

"Київський обласний 

хлібопекарський 

комплекс"

с.Крушинка, вул. Київська, 5 дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового 

законодавства.дотриманням вимог «Правил 

охорони електричних мереж». Проблемні 

питання при оперативному керуванні 

електрогосподарством споживачів.

21.12.2016 Проценко Ю.М.



145 16

ТОВ   " 

Інструментальний   

завод" 

Київська обл.,  м.Біла, 

Церква,   бул. 1-го Травня,  

13

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового законодавства.

21.12.2016 Шевченко А.В.

146 17

ТОВ "Вектор" Київська обл., м. Тетіїв, вул. 

Плохонівська, 76

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового законодавства.

22.12.2016 Рій В.І.

147 18

ТОВ 

«Хіммашекспорт»

м. Київ, Шевченківський 

район, вул. І.Шевцова,1

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового законодавства. 

23.12.2016 Августін Ю.І.

148 19

ТОВ "Інфокс" м. Київ, вулРиллєва, 10А дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового законодавства. 

29.12.2016 Новик А.І.

149 20

ТОВ "Енергетичні 

системні  інновації  та  

та промислова 

металообробка  "

09100, Київська обл., м.Біла 

Церква,   вул Гайок,4 А    

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового законодавства.

07.12.2016 Шевченко А.В.

150 21

ТОВ ювелірна 

фабрика «Світозар» 

Київська обл., 

Білоцерківський район,  

с.Піщана, вул.Польова ,87

дотримання  вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці   під час виконання  

робіт  підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового 

законодавства.дотриманням вимог «Правил 

охорони електричних мереж». Проблемні 

питання при оперативному керуванні 

електрогосподарством споживачів.

14.12.2016 Шевченко А.В.

5.2 Відділ нагляду за об̓єктами котлонагляду та підйомними спорудами



151 1

ТОВ КРАН-ПЛЮС м.Київ,    вул. Кільцева, 9 Додержання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці 

при експлуатації вантажопідіймальних 

кранів

02.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Колесник М.Г.

152 2
ПАТ "Кияни" Київ, пр-т Бандери, 9 Безпечна експлуатація  ліфтів 06.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Іщук І.Г

153 3

ЗАТ АТЕК м. Київ,    Пр. Перемоги, 83/2                          Додержання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці 

при експлуатації вантажопідіймальних 

кранів

06.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Колесник М.Г.

154 4

ЗАТ 

«УКРЕНЕРГОПРОДУ

КТ»

м. Київ,     вул.Бакинська, 38 Додержання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці 

при експлуатації вантажопідіймальних 

кранів

08.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Колесник М.Г.

155 5
ТОВ АТП Будівельник Київ, вул. Причальна, 1/5 Безпечна експлуатація   кранів 09.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Дударенко Є.В.

156 6
ТОВ ІБК Київ, пов. Георгіївський, 7 Безпечна експлуатація   кранів 09.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Соловей С.М.

157 7

МПП ІНАП м. Київ,   пр.. Маяковського, 

81

Додержання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці 

при експлуатації вантажопідіймальних 

кранів

13.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Колесник М.Г.

158 8

ЗАТ СПЕЦ. УПР. 

ЗБОРУ 

КОМПЛЕКТАЦІЇ 

СУСКБУ 

«УКРКОМПЛЕКТМО

НТАЖ»

М. Вишневе, 

вул. Київська, 27

Додержання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці 

при експлуатації вантажопідіймальних 

кранів

15.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Колесник М.Г.

159 9
КП Київміськсвітло Київ, вул. Машинобудівна, 

40

Безпечна експлуатація  кранів, підйомників 16.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Соловей С.М.

160 10
ТОВ "Южкабельзбут" м. Київ, вул. Пухівська, 1 б  

(територія ТЕЦ 6)

Безпечна експлуатація кранів 16.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Черновол О.В.

161 11

Територіальне 

медичне обєднання 

шевченківського 

району

М. Київ, бр. Шевченка, 17 Додержання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці 

при експлуатації вантажопідіймальних 

кранів

20.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Колесник М.Г.



162 12

Автогосподарство 

ККПК 

м. Обухів, вул. Київська, 132 Безпечна експлуатація  автомобільних 

кранів у зимовий період  кранів

21.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Федірків Т.В.

163 13

Будівельно-

промислова компанія 

«ЕНЕРГОСПЕЦБУД»

М.Київ, вул Ніколаєва, 5-А Додержання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці 

при експлуатації вантажопідіймальних 

кранів

22.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Колесник М.Г.

164 14
ТОВ МЖК 1 м. Київ, вул. А. Ахматової, 

7/15

Безпечна експлуатація кранів 23.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Черновол О.В.

165 15

База механізації 13093 М.Київ, вул. Малиновська, 

18

Додержання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці 

при експлуатації вантажопідіймальних 

кранів

27.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Колесник М.Г.

166 16

Автогосподарство 

ПАТ Центренерго 

"Трипільська ТЕЦ" 

м. Українка, вул. 

Промислова, 1

Безпечна експлуатація  автомобільних 

кранів у зимовий період  кранів

27.12.2016 ВН за ОК та ПС                

Федірків Т.В.

167 1

ТОВ "ВАРДА 

СПЕЦБУД МОНТАЖ"

вул. Качалова,40 Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

02.12.2016 Коваль В.І.

168 2

ТОВ "БК "Шатро" 01601, м. Київ, вул. Велика 

Житомирська, 34 Літ. А

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт в осінньо 

зимовий період

07.12.2016 будівництво 

Першко В.М.

169 3

ДП "Стиль"МЖК 

Оболонь"

м. Київ, вул. Богатирська, 3-

А 

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

08.12.2016 Коваль В.І.

170 4

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю    

«Експрес Бетон», 

 


м. Київ, вул. 

Святошинська,34-А

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

08.12.2016 будівництво 

Пархоменко В.О.

171 5

ТОВ «ОСВ 

ПРАКТИК»

02156, м. Київ, Деснянський 

район, вул. Шолом 

Алейхема, буд. 6

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

09.12.2016 будівництво 

Демченко М.М.

5.3 Відділ нагляду у будівництві



172 6

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Благобуд  Прогрес»

08130, Київська обл., Києво-

Святошинський район, село 

ПетропавлівськаБорщагівка, 

вул. В. КІЛЬЦЕВА, будинок 

4-А

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

09.12.2016 Пукас В.С.

173 7

ТОВ                    

"Сучасні Будівельні 

Рішення"

04050, Київ, вул. 

Кудрявський узвіз, 56 

оф.601/6

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт в осінньо 

зимовий період

14.12.2016 будівництво 

Першко В.М.

174 8

ТОВ «СТРОЙ СІТІ» вул. Підвисоцького, 6-а, м. 

Київ,01103       

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

15.12.2016 будівництво 

Демченко М.М.

175 9

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "ФУНДАМЕНТ 

АВТО"

02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

КОЛЕКТОРНА, будинок 18 

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

15.12.2016 Будівництво 

Пархоменко В.О.

176 10

ТОВ "ВБК УРБІ" вул. м. Київ, вул. 

Шепелева,6

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

16.12.2016 Коваль В.І.

177 11

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Софіївка»

08131, Київська обл., Києво-

Святошинський район, село 

СофіївськаБорщагівка, вул. 

Київська, будинок,3

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

16.12.2016 Пукас В.С.

178 12

ПП «КОМПЛЕКС - 

М»

вул. Багговутівська, 17-21, м. 

Київ, 02140

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

19.12.2016 будівництво 

Демченко М.М.

179 13

ТОВ «Єврокон Буд» 01103 м. Київ,            вул. 

Драгомирова, 4, пов. 1, оф. 

12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт в осінньо 

зимовий період

19.12.2016 будівництво 

Першко В.М.



180 14

ТОВ "БК "Амстрой" 08140, Київська область, 

Києво-Святошинський р-н., 

с. Білогородка, вул. М. 

Величко, 5, оф. 139

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт в осінньо 

зимовий період

21.12.2016 будівництво 

Першко В.М.

181 15

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю «УБ  

«ЗАКОРДОНМОНТА

ЖСПЕЦБУД»

пров. Артилерійський, 7-9 

Блок А, кв. 41, м. Київ

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

21.12.2016 Пукас В.С.

182 16

ТОВ "КПО ГАРАНТ"  04209, м. Київ, пр. 

Оболонський, 54

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

22.12.2016 Будівництво 

Пархоменко В.О.

183 17

ТОВ 

«Елітводотепломонта

ж»

вул. Ярославів Вал, 13/2, 

літера Б

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

23.12.2016 будівництво 

Демченко М.М.

184 18

ТОВ "ІБК" м. Київ, перехрестя вул. 

Замковецької та 

Новомостицької, 4-та черга 

будівництва

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

23.12.2016 Коваль В.І.

185 19

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю   

«Мастербуд»

01133, м.Київ, вул. Щорса, 

будинок 29 (вул. 

Каховська,60)

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час виконання 

будівельно-монтажних робіт

27.12.2016 Пукас В.С.

186 1

ТОВ "Автоцентр на 

Кільцевій"

Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. 

Софіївська Борщагівка, в. 

Толстого, 2

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

02.12.2016 Аврамчук Ю.І.

187 2

КЖЕП Глевахівської 

селищної ради

Київська обл., 

Васильківський район, смт. 

Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 

18а

 Безпечна експлуатація систем 

гзопостачання. Дотримання вимог 

нормативно-правових актів з ОП під час 

Перевірки ДВК

06.12.2016 Дідик А.П.

5.4 Відділ нагляду на виробництві і на об̓єктах підвищеної небезпеки



188 3

ТОВ "ГІД" Київська обл., м.Біла 

Церква, вул. Глиняна, 47

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

08.12.2016 Мягкоход В.Ю.

189 4

ТОВ «Трипільський 

пакувальний 

комбінат»

Київська обл., м. Українка, 

вул. Промислова, 33 

Правила безпеки при виконанні робіт з 

прекурсорами

09.12.2016 Стахів Т.М.

190 5

ТОВ "Компанія БВК" м. Київ, в. Виборчька, 94 Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

09.12.2016 Голубов С.В.

191 6

ТОВ "АЦ 

Голосіївський""

м. Київ, в.Героїв Оборони, 4 Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

09.12.2016 Силенок В.А.

192 7

Укр НДІЦЗ м. Київ,в. Рибальська, 18 Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

09.12.2016 Закомірний О.О.

193 8

ЗАТ "ЛПГ" м. Київ, в. Попудренка, 22 Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

09.12.2016 Лисенко Ю.І.

194 9

ТОВ "Компанія 

Елонг"

м. Київ, в.Червонопільська, 2-

Г

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

09.12.2016 Аврамчук Ю.І.

195 10

ТОВ "Укрбуд" м. Київ, в. Богданівська, 10 Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

09.12.2016 Смолянець В.Є.

196 11
ТОВ "ДЕСНА" м. Київ, пр-т Голосіївський, 

95

 Безпечна експлуатація систем 

гзопостачання. 

09.12.2016 Ахрименко В.П.

197 12
ТОВ "Обухівський 

хлібзавод"

Київська обл., м. Обухів, в. 

Київська, 5

 Безпечна експлуатація систем 

гзопостачання. 

09.12.2016 Чистяков Н.О.



198 13

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА 

"ЛАГОДА"

 Київська обл. м.Кагарлик 

вул.Ставянка 99 

 Безпечна експлуатація систем 

гзопостачання. 

14.12.2016 Дідик А.П.

199 14

ПП "Промсільбуд" Київська обл., м.Біла 

Церква, б-р 

Олександрійський, 106

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація робіт з 

експлуатації електрообладнання. 

15.12.2016 Мягкоход В.Ю.

200 15

КП КОР 

«Бородянкатепловодо

постачання»

Київська обл. смт.Бородянка  

вул..Вокзальна, 1а,.

Організація безпечного газонебезпечних 

робіт у колодязях, колекторах, 

замкненому просторі приміщеннях 

каналізаційних насосних станцій

16.12.2016 Стахів Т.М.

201 16

ПАТ "Вінол" м. Київ, в. Волинська, 60 Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

16.12.2016 Голубов С.В.

202 17

ПАТ "Укравто" м. Київ,пр-т Московський, 

22

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

16.12.2016 Силенок В.А.

203 18

Філія "Вишгородська 

станція екстренної 

мед. допомоги"

Київська обл.,м. Буча, в. 

Яблунська, 280

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

16.12.2016 Закомірний О.О.

204 19

ТОВ "НВЦ Полісдрев" м. Київ, в. 

Старонаводницька, 8б, 

літера А

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

16.12.2016 Лисенко Ю.І.

205 20

ТОВ "КВФ"Сінжек" Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. 

Софіївська Борщагівка, в. 

Садова, 48-А

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

16.12.2016 Аврамчук Ю.І.

206 21

ТОВ ПП "Теплобуд" м. Київ, пр-т Московський, 

16

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

16.12.2016 Смолянець В.Є.



207 22
ТОВ "Рамус" м. Київ, в. Кайсарова, 76  Безпечна експлуатація систем 

гзопостачання. 

16.12.2016 Ахрименко В.П.

208 23
ТОВ "Аерок" Київська обл., м. Обухів, в. 

Промислова, 20

 Безпечна експлуатація систем 

гзопостачання. 

16.12.2016 Чистяков Н.О.

209 24

ТОВ "Київгазбуд" Київська обл., м.Біла 

Церква, вул. Мудрого, 63

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

22.12.2016 Мягкоход В.Ю.

210 25

Центральний 

державний архів музей 

україни 

Київська обл., м.Біла 

Церква, вул. Мудрого, 63

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

22.12.2016 Мягкоход В.Ю.

211 26

ТОВ «Санітек 

Україна»
м. Київ, вул. 

Новокостянтинівська, 13/10

Правила безпеки при виконанні робіт з 

прекурсорами

23.12.2016 Стахів Т.М.

212 27

ТОВ "Гунатех" м. Київ, в. Василенка, 7 Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

23.12.2016 Голубов С.В.

213 28

ТОВ "Ріалістейт 

Ф.К.А.У."

м. Київ,пр-т Московський, 

15а

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

23.12.2016 Силенок В.А.

214 29

ОСББ "Білицька 

перлина"

Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. 

Коцюбинське, в. 

Пономарьова, 2/2

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

23.12.2016 Закомірний О.О.

215 30

ТОВ "Укр Еко хліб" Київська обл., Макарівський 

р-н, с. Мотижин, в. довгича, 

2Б

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

23.12.2016 Лисенко Ю.І.

216 31
ТОВ " Київінвест 

ресурси" 

м. Київ, в. Кайсарова, 7  Безпечна експлуатація систем 

гзопостачання. 

23.12.2016 Ахрименко В.П.

217 32
ТОВ "Сіті Газ" м. Київ, в. Васильківська, 20  Безпечна експлуатація систем 

гзопостачання. 

23.12.2016 Чистяков Н.О.



218 33

ТОВ "ДТ"Прогрес" Київська обл.,м. Ірпінь, 

в.Кошового, 13-Б

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

26.12.2016 Аврамчук Ю.І.

219 34

ТОВ "Маяк- 

Вестдом""

м. Київ,пр-т Московський, 8 Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

28.12.2016 Силенок В.А.

220 35

АТ "Сільпо Рітейл" Київська обл., смт. Ворзель, 

в. Захисників України, 3

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

28.12.2016 Закомірний О.О.

221 36

ТОВ "Укр Еко хліб" м. Київ, в.Північна, 6А1 Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

28.12.2016 Лисенко Ю.І.

222 37
ТОВ "Компанія 

Нітеко"

м. Київ Столичне шосе, 103  Безпечна експлуатація систем 

гзопостачання. 

28.12.2016 Ахрименко В.П.

223 38

ЗАТ "Калина" Київська обл., Згурівський р-

н, с. Красне, в. Семенова, 

17А

Безпечна експлуатація систем 

газопостачання. Організація проведення 

технічних оглядів та обслуговування систем 

газопостачання. 

30.12.2016 Голубов С.В.

224 1

Управління освіти 

Деснянської районної 

в

м. Києві державної 

адміністрації

м. Київ,

вул. Лайоша Гавро, 11-А

Проведення профілактичних заходів щодо 

поліпшення стану охорони праці та не 

допущення травматизму в шкільних 

навчальних закладах в осінньо-зимовий 

період.

01.12.2016 Чекардін Ю. Ю.

225 2

Круглий стіл з 

працівниками ЖКГ

Броварський р-н,  с. 

Требухів, вул. Гоголівська, 5

Безпечне ведення робіт і підвищення 

промислової безпеки об’єктів і 

технологічних процесів, забезпечення 

надійної та безаварійної роботи 

технологічного обладнання, устаткування  в 

зимовий період.

02.12.2016 Довгополюк  М.Д.

5.5 Відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері



226 3

ТОВ "НЕРІС" урочище Букаєвиця, будинок 

2, с. Старі Петрівці, 

Вишгородський р-н, 

Київська обл.

Безпечне ведення робіт в зимовий період та 

профілактика настання нещасних випадків.

05.12.2016 Чорний О.М.

227 4

Березанська міська 

лікарня

м. Березань, вул. Радянська, 

50

Підготовка та готовність суб'єктів 

господарювання до безпечної роботи і 

недопущення виробничого травматизму в 

зимовий період.

05.12.2016 Пономаренко І.Г.

228 5

Управління освіти 

Яготинської міської 

ради у Київській обл.

м. Яготин, вулиця Київська, 

6, Київська область

Проведення профілактичних заходів щодо 

поліпшення стану охорони праці та не 

допущення травматизму в закладах  освіти в 

зимовий період.

05.12.2016 Маренець С.Г.

229 6

Інститут 

відновлювальної 

енергетики 

Київ,  Гната  Хоткевича,  

20А 

Підготовка до зимового періоду, проведення 

профілактичних заходів щодо поліпшення 

стану охорони праці на підприємстві та 

недопущення травматизму

05.12.2016 Лисенко В.В.

230 7

ТОВ "Ржищівський 

завод продтоварів"

Київська обл, м. Ржищів, 

вул. Комсомольська.23

Нарада  з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо 

дотримання вимог безпеки під час 

опалювального сезону  в осінньо-зимовий 

період 

05.12.2016 Шевченко О.М.

231 8

Управління охорони 

здоров’я Києво-

Святошинської РДА

вул. Соборності, 51 м. 

Боярка, Київської обл.

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.

06.12.2016 Бровченко Т.Ф.

232 9

Круглий стіл з 

працівниками у галузі 

легкої промисловості

вул. Незалежності, 16, м. 

Бровари, Київська обл. 

Безпечне ведення робіт і підвищення 

промислової безпеки об'єктів і 

технологічних процесів, забезпечення 

надійної та безаварійної роботи 

технологічного обладнання, устаткування в 

зимовий період.

06.12.2016 Довгополюк М.Д.



233 10

Сільськогосподарські 

підприємства Києво-

Святошинського 

району

м. Київ, проспект Перемоги, 

126

Нарада, щодо дотримання вимог 

нормативно- правових актів з охорони праці 

під час технічногообслуговування та 

ремонту машин і обладнання 

сільськогосподарського виробництва.

06.12.2016 Кулініч М.В.

234 11

Медичні заклади                                             

Тетіївського р-ну

вул. Цвіткова 38, м. Тетіїв,  

Київська обл. 

Нарада, щодо дотримання вимог безпеки під 

час експлуатації посудин, що працюють під 

тиском

06.12.2016 Легеза В.П.

235 12

Сільськогосподарські 

підприємства                            

Фастівського р-ну

Київська обл.,м. Фастів, вул. 

Суворова, буд. 1.                              

Нарада, щодо дотримання вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці 

під час технічного обслуговування та 

ремонту машин і обладнання 

сільськогосподарського виробництва

06.12.2016 Карлаш А.І.

236 13

КП «Миронівка – 

благоустрій»

Київська обл., м. Миронівка, 

вул. Бузницького, 8а.

Підготовка до зимового періоду та 

профілактика настання нещасних випадків.

06.12.2016 Щербина В.Д.

237 14

 Іванківська РДА. 

Нарада з працівниками 

підприємств 

сільського 

господарства

Смт. Іванків, вул. Івана 

Проскури, 7

Безпечне ведення робіт і підвищення 

промислової безпеки об'єктів і 

технологічних процесів, забезпечення 

надійної та безаварійної роботи 

технологічного обладнання, устаткування в 

зимовий період.

07.12.2016 Чорний О.М.

238 15

Управління охорони 

здоров’я 

Шевченківського 

району в місті Києві

вул. Богдана 

Хмельницького, 24, м. Київ

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.

07.12.2016 Бровченко Т.Ф.

239 16

 ТОВ "Віста" вул. Леніна, 136, смт 

Ворзель, Ірпінський регіон, 

Київська обл.

Підготовка та готовність суб'єктів 

господарювання до безпечної роботи і 

недопущення виробничого травматизму в 

зимовий період

07.12.2016 Тетерський А.Ц. 

240 17

ТОВ БК "Квадр" м.Київ, вул. Госпітальна, 12 Підготовка та готовність суб'єктів 

господарювання до безпечної роботи і 

недопущення виробничого травматизму в 

зимовий період

07.12.2016 Дігтяр С.І.



241 18

Семінар-нарада з 

керівниками та 

відповідальними 

особами за охорону 

праці науково-

дослідних інститутів 

Голосіївського району.

м. Київ. Проспект 

Голосіївський, 42

Проведення профілактичних заходів щодо 

поліпшення стану охорони праці. 

Недопущення виробничого травматизму в 

науково-дослідних інститутах 

Голосіївського району в осінньо-зимовий 

період.Доведення інформації про «Порядок 

проведення розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві»

07.12.2016 Боярський М. М. 

242 19

Управління освіти 

Солом’янської 

районної в

м. Києві державної 

адміністрації

м. Київ,

вул. Пітерська, 12

Проведення профілактичних заходів щодо 

поліпшення стану охорони праці та не 

допущення травматизму в шкільних 

навчальних закладах  в осінньо-зимовий 

період.

07.12.2016 Чекардін Ю. Ю.

243 20

КО "Київзеленбуд" м. Київ, вул. Кудрявська, 24 Нарада з посадовими особами, 

спеціалістами комунальних підприємств 

УЗН районів щодо недопущення 

виробничого травматизму та дотримання 

вимог безпеки в осінньо-зимовий період.

08.12.2016 Мазурок В.А.

244 21

Броварська РДА. 

Круглий стіл з 

працівниками у 

деревообробній галузі

вул. Щелківська, 2, м. 

Бровари, Київська обл. 

Безпечне ведення робіт і підвищення 

промислової безпеки об'єктів і 

технологічних процесів, забезпечення 

надійної та безаварійної роботи 

технологічного обладнання, устаткування в 

зимовий період.

09.12.2016 Довгополюк М.Д.

245 22

ПП "Гриб Ок" М. ВИШГОРОД ВУЛ. 

ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 13/9

Безпечне ведення робіт в зимовий період. 12.12.2016 Чорний О.М.

246 23

Баришівське 

РДА.Медичні заклади 

Баришівського району.

смт. Баришівка, вулиця 

Київський шлях, 122, 

Київська область

Нарада,щодо дотримання вимог безпеки під 

час експлуатації посудин,що працюють під 

тиском.

12.12.2016 Маренець С.Г.



247 24

Технологічний 

економічний коледж 

Білоцерківського 

національного 

університету 

Київська обл, м. Біла 

Церква, вул. Ярослава 

Мудрого, 21/2

Підготовка до зимового періоду, проведення 

профілактичних заходів щодо поліпшення 

стану охорони праці на підприємстві та 

недопущення травматизму

12.12.2016 Лисенко В.В.

248 25

НВПП "А.В. Нові 

Технології"

Київська обл, м. Ржищів, 

вул. Незалежності,7

Нарада  з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо 

дотримання вимог безпеки під час 

опалювального сезону  в осінньо-зимовий 

період 

12.12.2016 Шевченко О.М.

249 26

Управління охорони 

здоров’я 

Дніпровського району 

в місті Києві

вул. Луначарського, 5, м. 

Київ

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.

13.12.2016 Бровченко Т.Ф.

250 27

Круглий стіл з 

працівниками у 

закладах медицини 

разом з Броварською 

РДА. 

вул.Шевченка, 14, м. 

Бровари, Броварський р-н, 

Київська обл. 

Безпечне ведення робіт і підвищення 

промислової безпеки об'єктів і 

технологічних процесів, забезпечення 

надійної та безаварійної роботи 

технологічного обладнання, устаткування в 

зимовий період.

13.12.2016 Довгополюк М.Д.

251 28

ТОВ "Фора" Київська обл.,               м. 

Вишневе, вул. Промислова, 

5

Підготовка до зимового періоду, проведення 

профілактичних заходів щодо поліпшення 

стану охорони праці на підприємстві та 

недопущення травматизму.

09.12.2016 Кулініч М.В. 

(разом з додерж. за-

ва про працю та ін. 

НПА)

252 29

Відділ освіти 

Володарської РДА 

площа Миру, 4 смт. 

Володарка, Київська обл.

Семінар-нарада, щодо безпечного 

проведення робіт  під час  опалювального 

періоду

13.12.2016 Легеза В.П.

253 30

ПАТ «Миронівське 

хлібоприймальне 

підприємство».

Київська обл., м. Миронівка  

вул. Паризької Комуни, 6,

Безпечне виконання робіт під час переробки 

зерна та профілактика настання нещасних 

випадків.

13.12.2016 Щербина В.Д.

254 31

ТОВ "Любава-

Бородянка"

вул. Центральна, 362, смт 

Бородянка, Бородянський р-

н, Київської обл.

Підготовка та готовність суб'єктів 

господарювання до безпечної роботи і 

недопущення виробничого травматизму в 

зимовий період

14.12.2016 Тетерський А.Ц. 



255 32

Поліська РДА. 

Круглий стіл з 

працівниками у 

деревообробній галузі

м.Київ, Контрактова площа, 

2

Підготовка та готовність суб'єктів 

господарювання до безпечної роботи і 

недопущення виробничого травматизму в 

зимовий період.

14.12.2016 Дігтяр С.І.

256 33

ПРаТ "Фанери та 

плити"

м. Київ вул. Фанерна, 1 Нарада щодо безпечного експлуатації 

деревообробного обладнання, виготовлення 

фанери та ДСП

14.12.2016 Мазурок В.А.

257 34

Семінар-нарада з 

керівниками та 

відповідальними 

особами за охорону 

праці торгівельно-

розважальних центрів 

Голосіївського району.

м. Київ. Проспект 

Голосіївський, 42

Проведення профілактичних заходів щодо 

поліпшення стану охорони праці. 

Недопущення виробничого травматизму в 

торгівельно-розважальних центрах 

Голосіївського району в осінньо-зимовий 

період. Доведення інформації про «Порядок 

проведення розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві».

14.12.2016 Боярський М. М. 

258 35

Управління охорони 

здоров’я Ірпінської 

міської ради у 

Київській обл.

Київська обл.,         м. Ірпінь,

вул. Садова, 38.

Проведення профілактичних заходів щодо 

поліпшення стану охорони праці та не 

допущення травматизму в осінньо-зимовий 

період.

14.12.2016 Чекардін Ю. Ю.

259 36

КП «Фастівська 

житлово-

експлуатаційна 

контора»

Київська обл., м.Фастів, Вул. 

Нова, буд.3

Нарада  з спеціалістами та працівниками  

підприємства, щодо  безпечного 

функціювання в  осінньо-зимовий період.

14.12.2016 Карлаш А.І.

260 37

Управління освіти 

Баришівської РДА у 

Київській обл.

смт. Баришівка, пров. 

Банний , 3, Київська область

Семінар-нарада, щодо безпечного 

проведення навчань під час зимового 

періоду.

19.12.2016 Маренець С.Г.

261 38

ТОВ "Ресторан 

Імперія" 

Київська  обл, Обухівський     

р-н,  с.Підгірці, Столичне 

шосе,  27

Підготовка до зимового періоду, проведення 

профілактичних заходів щодо поліпшення 

стану охорони праці на підприємстві та 

недопущення травматизму

19.12.2016 Лисенко В.В.



262 39

Кагарлицька районна 

рада

Київська обл, м. Кагарлик, 

пл. Незалежності,1

Нарада  з головами сіл, посадовими 

особами, спеціалістами підприємств, 

установ та організацій розташованих на 

території району щодо  недопущення 

виробничого травматизму та дотримання 

вимог безпеки під час  опалювального 

сезону в  осінньо-зимовий період  

19.12.2016 Шевченко О.М.

263 40

ПП "Жаруч" Київська обл.,               м. 

Боярка, вул. Ломоносова, 24.

Підготовка до зимового періоду, проведення 

профілактичних заходів щодо поліпшення 

стану охорони праці на підприємстві та 

недопущення травматизму.

20.12.2016 Кулініч М.В.

264 41

Медичні заклади                               

Володарського р-ну

площа Миру, 4, смт. 

Володарка,  Київська обл.

Нарада, щодо дотримання вимог безпеки під 

час експлуатації посудин, що працюють під 

тиском

20.12.2016 Легеза В.П.

265 42

ПАТ Богуславське 

ХПП

Київська обл.,  м. Богуслав,  

вул. Шевченка, 142

Безпечне виконання робіт під час переробки 

зерна та профілактика настання нещасних 

випадків.

20.12.2016 Щербина В.Д.

266 43

Управління охорони 

здоров’я 

Оболонського району 

в місті Києві

вул. Лайоша Гавро, 26, м. 

Київ

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.

21.12.2016 Бровченко Т.Ф.

267 44

ТОВ "Агроконтраст" вул. Кримська, 1А, с. Нове 

Залісся, Бородянський р-н, 

Київська обл.

Підготовка та готовність суб'єктів 

господарювання до безпечної роботи і 

недопущення виробничого травматизму в 

зимовий період

21.12.2016 Тетерський А.Ц. 

268 45

ПАТ" Київхліб" м. Київ, вул. Богатирська, 5 Підготовка та готовність суб'єктів 

господарювання до безпечної роботи і 

недопущення виробничого травматизму в 

зимовий період.

21.12.2016 Дігтяр С.І.

269 46

ДП "Бориспільське 

лісове господарство"

Бориспільський р-н с. Гора 

вул. Лісова,1

Нарада щодо безпечного виконання вантажо-

розвантажувальних робіт лісопродукції

21.12.2016 Мазурок В.А.



270 47

Семінар-нарада з 

керівниками та 

відповідальними 

особами за охорону 

праці закладів торгівлі 

Голосіївського району.

м. Київ. Проспект 

Голосіївський, 42

Проведення профілактичних заходів щодо 

поліпшення стану охорони праці. 

Недопущення виробничого травматизму в 

закладах торгівлі Голосіївського району в 

осінньо-зимовий період. Доведення 

інформації про «Порядок проведення 

розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій 

на виробництві».

21.12.2016   Боярський М. М. 

271 48

Управління освіти 

Ірпінської міської 

ради у Київській обл.

Київська обл.,          м. 

Ірпінь,

вул. Шевченка, 3-А.

Проведення профілактичних заходів щодо 

поліпшення стану охорони праці та не 

допущення травматизму  в осінньо-зимовий 

період.

21.12.2016 Чекардін Ю. Ю.

272 49

Фастівський комбінат 

комунальних 

підприємств

Київська обл., м.Фастів, Вул. 

Нова, буд.9

Нарада  з спеціалістами та працівниками  

підприємства, щодо  безпечного 

функціювання в  осінньо-зимовий період.

21.12.2016 Карлаш А.І.

273 50

ДП "Ферми ДАНАМ" Київська обл, Кагарлицький 

р-н, с. Новосілки

Нарада  з посадовими особами, 

спеціалістами  підприємства, щодо 

дотримання вимог безпеки під час 

опалювального сезону  в осінньо-зимовий 

період 

22.12.2016 Шевченко О.М.

274 51

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ФЛЕРОМІКС"

КИЇВСЬКА ОБЛ., 

ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, 

М.ВИШГОРОД ВУЛ. 

ШЛЮЗОВА БУД. 1

Безпечне ведення робіт в зимовий період. 26.12.2016 Чорний О.М.

275 52

ДП "ПАТ "Київхліб" вул. Фрунзе, 36, смт. 

Макарів, Макарівський р-н, 

Київська обл.

Підготовка та готовність суб'єктів 

господарювання до безпечної роботи і 

недопущення виробничого травматизму в 

зимовий період

26.12.2016 Тетерський А.Ц. 

276 53

Яготинське 

РДА.Медичні заклади 

Яготинського району.

м. Яготин, вулиця 

Незалежності, 67, Київська 

область

Нарада,щодо дотримання вимог безпеки під 

час експлуатації посудин,що працюють під 

тиском.

26.12.2016 Маренець С.Г.



277 54

ТОВ "Бакинський 

Бульвар"

Київська обл,  Обухівський  

р-н,  село Підгірці, Столичне 

шосе, 15

Підготовка до зимового періоду, проведення 

профілактичних заходів щодо поліпшення 

стану охорони праці на підприємстві та 

недопущення травматизму

26.12.2016 Лисенко В.В.

278 55

ТОВ "Омега-Київ" м.Київ, вул. Максимовича, 

10

Підготовка та готовність суб'єктів 

господарювання до безпечної роботи і 

недопущення виробничого травматизму в 

зимовий період.

27.12.2016 Дігтяр С.І.

279 56

КП "УЗН Печерського 

району"

вул. Радіальна, 5,                  

м. Київ

Промислова безпека проведення 

санітарного обрізання дерев і недопущення 

виробничого травматизму в зимовий період.

27.12.2016 Мазурок В.А.

280 57

ТОВ "Санрайз" Київська обл.,               м. 

Васильків, вул. Соборна, 24.

Підготовка до зимового періоду, проведення 

профілактичних заходів щодо поліпшення 

стану охорони праці на підприємстві та 

недопущення травматизму.

27.12.2016 Кулініч М.В.

281 58

Медичні заклади                              

Ставищенського р-ну

вул. Цимбала Сергія, 35/1, 

смт. Ставище, Київська обл. 

Нарада, щодо дотримання вимог безпеки під 

час експлуатації посудин, що працюють під 

тиском

27.12.2016 Легеза В.П.

282 59

Державне 

підприємство 

«Фастівське лісове 

господарство»

Київська обл., м.Фастів,  

вул.Комарова, буд.45

Нарада  з спеціалістами та працівниками  

підприємства, щодо  підвищення  рівня 

промислової безпеки та охорони праці  під 

час виконання лісосічних робіт.

27.12.2016 Карлаш А.І.

283 60

ДП «Богуславське 

лісове господарство»

м. Богуслав, пров Інт 8 Безпечне виконання робіт під час виконання 

лісосічних робіт.

27.12.2016 Щербина В.Д.



284 61

Семінар-нарада з 

керівниками та 

відповідальними 

особами за охорону 

праці ринкових 

закладів стаціонарної 

торгівлі 

Голосіївського району.

м. Київ. Проспект 

Голосіївський, 42

Проведення профілактичних заходів щодо 

поліпшення стану охорони праці. 

Недопущення виробничого травматизму в 

ринкових закладах стаціонарної торгівлі 

Голосіївського району  в осінньо-зимовий 

період. Доведення інформації про «Порядок 

проведення розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві».

28.12.2016 Боярський М. М. 

285 1

Ст. Обвідний ВП 

Коростенська дирекція 

залізнинчних 

перевезень 

Регіональної філії 

"Південно-Західна 

залізниця" ПАТ 

"Українська 

залізниця"

Коростенський район, с. 

Жабче, вул. Обводна 5 

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці, 

наслідки та відповідальність за порушення 

цих вимог.

2. Стан виробничого травматизму за 11 

місяців 2016р.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

на станціях і вокзалах.

01.12.2016 Волощук В.О.

286 2

Приватне акціонерне 

товариство  

«Київспецтранс»

м. Київ, просп. Правди, б. 85, 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.

01.12.2016 Панченко В.О.

287 3

ТОВ «АДАМАНТ» 

КВЕД 53.10

м. Київ, вул. Харківське 

шосе, 51-А

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці

2. Стан виробничого травматизму за 10 

місців 2016 рік.

01.12.2016 Сергієнко Ю.М. 

5.6 Відділ нагляду на транспорті та зв̓язку



288 4

Ст. Гранітний ВП 

Коростенська дирекція 

залізнинчних 

перевезень 

Регіональної філії 

"Південно-Західна 

залізниця" ПАТ 

"Українська 

залізниця"

Коростенський район, с. 

Березівка, вул. Гранітна 14

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці, 

наслідки та відповідальність за порушення 

цих вимог.

2. Стан виробничого травматизму за 11 

місяців 2016р.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

на станціях і вокзалах.

05.12.2016 Волощук В.О.

289 5

ВП Локомотивне депо 

Гречани. ПЗз, КВЕД: 

52.21

29025 м. Хмельницький, вул. 

Волочиська, 10.

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Стан виробничого травматизму за 3-

квартала 2016 року.

3. Особливості виконання робіт на 

залізничних коліях в зимових умовах.

06.12.2016 Кицюк О.О.

290 6

Філія 

"Рефрижераторна 

вагонна компанія" 

ПАТ "Укрзалізниця", 

КВЕД: 52.21

08500, м.Фастів, вул. 

Червоний шлях, 1

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Стан виробничого травматизму за 3-

квартала 2016 року.

3. Особливості виконання робіт на 

залізничних коліях в зимових умовах.

06.12.2016 Кицюк Р.І.

291 7

ТОВ «АСД-ЕКСПРЕС 

С.Т.І.» КВЕД 53.20

м. Київ, вул. Садова, 50-а  1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці

2. Стан виробничого травматизму за 10 

місців 2016 рік.

07.12.2016 Сергієнко Ю.М. 



292 8

Куренівське 

тролейбусне депо КП 

"Київпастранс"

м. Київ, вул.Сирецька  б. 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.

08.12.2016 Панченко В.О.

293 9

Ст. Омелянівка ВП 

Коростенська дирекція 

залізнинчних 

перевезень 

Регіональної філії 

"Південно-Західна 

залізниця" ПАТ 

"Українська 

залізниця"

Коростенський район, с. 

Горщик, вул. Привокзальна 

14

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці, 

наслідки та відповідальність за порушення 

цих вимог.

2. Стан виробничого травматизму за 11 

місяців 2016р.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

на станціях і вокзалах.

09.12.2016 Волощук В.О.

294 10

Ст. Ушиця ВП 

Коростенська дирекція 

залізнинчних 

перевезень 

Регіональної філії 

"Південно-Західна 

залізниця" ПАТ 

"Українська 

залізниця"

Коростенський район, с. 

Нова Ушиця, вул. 

Привокзальна 1д

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці, 

наслідки та відповідальність за порушення 

цих вимог.

2. Стан виробничого травматизму за 11 

місяців 2016р.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

на станціях і вокзалах.

12.12.2016 Волощук В.О.

295 11

ТОВ «Бест» КВЕД 

53.10

м. Ірпінь, пл. Привокзальна, 

3

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці

2. Стан виробничого травматизму за 10 

місців 2016 рік.

12.12.2016 Сергієнко Ю.М. 



296 12

ВП Хмельницька 

дистанція сигналізації 

та зв’язку ПЗз, КВЕД: 

52.21

29000, м Хмельницький, вул. 

Трудова 18/1

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Стан виробничого травматизму за 3-

квартала 2016 року.

3. Особливості виконання робіт на 

залізничних коліях в зимових умовах.

13.12.2016 Кицюк О.О.

297 13

ВП Моторвагонне 

депо Фастів-1 ПЗз, 

КВЕД: 52.21

08500, м.Фастів, вул. 

Галафеєва, 1

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Стан виробничого травматизму за 3-

квартала 2016 року.

3. Особливості виконання робіт на 

залізничних коліях в зимових умовах.

13.12.2016 Кицюк Р.І.

298 14

ДП «ШРБУ-100» Київська область, 

Вишгородський р-н, с. 

Демидів

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.

15.12.2016 Панченко В.О.

299 15

ТОВ «ВАТСОН 

ТЕЛЕКОМ» КВЕД 

53.10

м. Київ, вул. Березняківська, 

8  

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці

2. Стан виробничого травматизму за 10 

місців 2016 рік.

16.12.2016 Сергієнко Ю.М. 



300 16

Ст. Яблунець ВП 

Коростенська дирекція 

залізнинчних 

перевезень 

Регіональної філії 

"Південно-Західна 

залізниця" ПАТ 

"Українська 

залізниця"

Ємільчинський район, с. 

Яблунець, вул. Вокзальна 1

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці, 

наслідки та відповідальність за порушення 

цих вимог.

2. Стан виробничого травматизму за 11 

місяців 2016р.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

на станціях і вокзалах.

19.12.2016 Волощук В.О.

301 17

 ВП Локомотивне депо 

Шепетівка ПЗз, КВЕД: 

52.21

30401, Хмельницька обл., м. 

Шепетівка, вул. 

Привокзальна, 22. 

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Стан виробничого травматизму за 3-

квартала 2016 року.

3. Особливості виконання робіт на 

залізничних коліях в зимових умовах.

20.12.2016 Кицюк О.О.

302 18

ВП Конотопська 

дистанція сигналізації 

та звязкуї, КВЕД: 

52,21

56900, м. Конотоп, вул 

Соборна, 51

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Стан виробничого травматизму за 3-

квартала 2016 року.

3. Особливості виконання робіт на 

залізничних коліях в зимових умовах.

20.12.2016 Кицюк Р.І.

303 19

КП «ШЕУ 

Деснянського району»

м. Київ, вул. Закревського, 

29

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.

22.12.2016 Панченко В.О.



304 20

Ст. Вірівка ВП 

Коростенська дирекція 

залізнинчних 

перевезень 

Регіональної філії 

"Південно-Західна 

залізниця" ПАТ 

"Українська 

залізниця"

Ємільчинський район, с. 

Старі Непізнаничі, вул. 

Вокзальна 12

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці, 

наслідки та відповідальність за порушення 

цих вимог.

2. Стан виробничого травматизму за 11 

місяців 2016р.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

на станціях і вокзалах.

26.12.2016 Волощук В.О.

305 21

ВП Жмеринська 

дистанція 

навантажувально-

розвантажувальних 

робіт ПЗз, КВЕД: 

52.21

23100, Вінницька обл, м 

Жмеринка, вул. Тунельна, 22

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Стан виробничого травматизму за 3-

квартала 2016 року.

3. Особливості виконання робіт на 

залізничних коліях в зимових умовах.

27.12.2016 Кицюк О.О.

306 22

ВП локомотивне депо 

Конотоп, КВЕД, 52,21

56900, м. Конотоп, вул 

Соборна, 23

1. Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Стан виробничого травматизму за 3-

квартала 2016 року.

3. Особливості виконання робіт на 

залізничних коліях в зимових умовах.

27.12.2016 Кицюк Р.І.

307 23

ТОВ "Ш.С.Г." Київ, Кудрявцева, 5 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.

27.12.2016 Панченко В.О.

9. Відділ гірничого нагляду



308 1

ТОВ “Субос-Україна” 

(ЄДРПОУ 24918033)

03161, м.Київ, вул. Генерала 

Наумова, 23-б,  ф/а: 

Виборзька, 78

Дотримання вимог нормативно-правових 

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.

01.12.2016 Мацкевой О.Л. 

Івченко К.С.

309 2

ТОВ “Цегла вашого 

дому”(ЄДРПОУ 

32077949)

08700, Київська обл., 

м.Обухів, вул..Промислова, 

3

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці, та промислової 

безпеки при веденні гірничих робіт.  Аналіз 

виконання протокольних рішень, прийнятих 

під час узгодження планів розвитку 

гірничих робіт на 2017 рік.

08.12.2016 Шестаковський 

В.В.

310 3

ЗАТ "Орлан"  

(ЄДРПОУ  21497134)

03126, м.Київ, вул. М.Дануя, 

29

Дотримання вимог нормативно-правових 

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.

08.12.2016 Мацкевой О.Л 

Івченко К.С.

311 4

ТОВ “Хенкель – 

Баутехнік” (ЄДРПОУ  

21685172)

07300, Київська обл., 

м.Вишгород, 

вул.Новопромислова,2

Дотримання вимог нормативно-правових 

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.

13.12.2016 Мацкевой 

О.Л.Івченко К.С.

312 5

КП “Київський 

метрополітен” 

(ЄДРПОУ 03328913)

03056, м.Київ, пр. Перемоги, 

35

Дотримання вимог нормативно-правових 

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.

21.12.2016 Мацкевой 

О.Л.Івченко К.С.



313 6

КП “Ірпіньводоканал” 

(ЄДРПОУ 03362471)

08200, м.Ірпінь, вул. 

Соборна, 1-а

Дотримання вимог нормативно-правових 

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.

29.12.2016 Мацкевой О.Л. 

Івченко К.С.

314 1

ТОВ «ВКФ 

«Механіка»

пр-т  С. Бандери , 9е, м. Київ, 

04073

«Щодо дотримання законодавства України 

про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції»

06.12.2016 Устинов О.Ю.

315 2

ТОВ «Зенкіс» вул. Сім'ї Сосніних, 3, м. 

Київ, 03148

«Щодо дотримання законодавства України 

про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції»

09.12.2016 Устинов О.Ю.

316 3

ТОВ «Консафеті» вул. Скляренко, 9, м. Київ, 

04073

«Щодо дотримання законодавства України 

про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції»

13.12.2016 Устинов О.Ю.

317 4

ТОВ «Фірма Ман.Го» вул. М. Тимошенка, 21, м. 

Київ, 04205

«Щодо дотримання законодавства України 

про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції»

16.12.2016 Устинов О.Ю.

318 5

ТОВ «Компанія ТЕКС-

3000»

вул. Новозабарська, 20, м. 

Київ, 04074

«Щодо дотримання законодавства України 

про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції»

20.12.2016 Устинов О.Ю.

319 6

ТОВ «УМТК» вул. А. Ахматової, 13, м. 

Київ, 02068

«Щодо дотримання законодавства України 

про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції»

23.12.2016 Устинов О.Ю.

320 7

ТОВ «Укртекстиль» вул. Волинська, 53, м. Київ, 

03151

«Щодо дотримання законодавства України 

про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції»

27.12.2016 Устинов О.Ю.

321 8

ТОВ «Кернер-плюс» пр-т С. Бандери, 8, м. Київ, 

04073 

«Щодо дотримання законодавства України 

про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції»

30.12.2016 Устинов О.Ю.

Начальник управління з питань праці В.В. Шаботинський

Начальник управління на виробництві та на обєктах підвищеної небезпеки А.М. Заболотний

Начальник відділу гірничого нагляду В.О. Непапишев

Начальника відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послух О.В. Босий

Начальника відділу організаційно-аналітичного забезпечення С.А.Диптан

11. Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг




