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Затверджую:
Начальник Головного управління Держпраці
у Київській області _____________ С.В.Музиченко
____ січень 2017 року
Графік проведення превентивних заходів Головним управління Держпраці у Київській області на лютий 2017 року
№ з/п
(загальний)

№ з/п

1

1

ТОВ Флексо Прінт Плюс

2

2

Лікарня для вчених

3

3

ДП "Поліграфічний
"Зоря"

Назва суб’єкта господарювання

Тема заходу

Дата проведення

4.1 Відділ з гігієни праці
М.
Київ,
пр-т Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 02.02.2017
Повітрофлотський, 94-А підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.
м. Київ, вул. Смірнова- Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 02.02.2017
Ласточкіна, 22
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

комбінат м. Київ, вул. Лугова,1-а

4 ТОВ «Техносервіс -ХХІ»

4

Адреса

Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 02.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

м. Київ, вул. Голосіївська, Семінар з посадовими особами, спеціалістами
13
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

5

5

ТОВ "Київгума"

м.Бровари,вул
127

6

6

ДП "Маяк-Перспектива"

м.
Київ,
Московський, 6

7

7

03.02.2017

ПІБ інспектора, який
проведе захід
Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Кондратюк Г.П.

Відділ з питань гігієни
праці. Головний державний
інспектор Бойко В.В.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Хижняк Л.Д.

Федан С.Г.

Кутузова, Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 07.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Кондратюк Г.П.

пр-т Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 07.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Хижняк Л.Д.

Київська міська дитяча клінічна м. Київ, вул. Гамарника, Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 07.02.2017
туберкульозна лікарня
10
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Головний державний
інспектор Бойко В.В.
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8

8

КМКЛ №10

м.
Київ,
Братиславська, 11

вул. Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 07.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

9

9

ТОВ Світанок плюс

Обухівський
район,с. Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 09.02.2017
Григорівка вул. Героїв підприємства, щодо порядку проведення медичних
Майлану,13
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Кондратюк Г.П.

10

10

Київська філія ПрАТ "Бліц- м. Київ, вул. Мурманська, Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 09.02.2017
Інформ" ЗВКУ "Бліц-Принт"
7
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Хижняк Л.Д.

11

11

ТОВ «Інтертехномонтаж»

Федан С.Г.

12

12

ДП "Поліграфічний
Україна"

13

13

14

15

м. Київ, вул. Голосіївська, Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 09.02.2017
13
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Федан С.Г.

комбінат м. Київ, вул. Дегтярівська, Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 09.02.2017
38-44
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Головний державний
інспектор Бойко В.В.

ПП Флексосервіс

М.
Київ,
пр-т Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 14.02.2017
Повітрофлотський, 94-А підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Кондратюк Г.П.

14

ТОВ "Компанія У.Б.К."

м. Київ, вул. Лебединська, Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 14.02.2017
2
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Хижняк Л.Д.

15

ТОВ "Бориспіль транс авто"

Київська
обл.,
Бориспіль,
Тарасівський, 4

Федан С.Г.

м. Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 14.02.2017
пров. підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Сторінка 2
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16

16

Стоматологічна
поліклініка м. Київ, вул. Вербицького, Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 14.02.2017
Дарницького району
3Б
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Головний державний
інспектор Бойко В.В.

17

17

ТОВ "Інтерфом"

вул. Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 16.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Кондратюк Г.П.

18

18

Київська
гідрогеолого- м.
Київ,
меліоративна експедиція
Коцюбинського, 18

вул. Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 16.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Хижняк Л.Д.

19

19

ТОВ "Чіпси-Люкс"

Київська
Вишгородський
с.Старі
Петрівці
Польова, 17

обл. Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 17.02.2017
р-н. підприємства, щодо порядку проведення медичних
вул. оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Федан С.Г.

20

20

Трамвайне Депо ім. Шевченка

м. Київ, вул. Корольова, 7 Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 17.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

21

21

ДП
"Дослідний
завод м. Київ, Теліги, 2
зварювальних
матеріалів
інституту електрозварювання "

Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 21.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

22

22

Національний інститут хірургії м. Київ, вул.
та трансплантології ім. О.О. Севастополя, 30
Шалімова НАМН України

Героїв Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 21.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

23

23

Дирекція по будівництву та м. Київ, вул. Кирилівська, Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 21.02.2017
утриманню об єктів транспорту 132
підприємства, щодо порядку проведення медичних
та допоміжної інфраструтури
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

м.
Обухів,
Київська,125

Сторінка 3

Відділ з питань гігієни
праці. Головний державний
інспектор Бойко В.В.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієнипраці
Хижняк Л.Д.

Федан С.Г.

Відділ з питань гігієни
праці. Головний державний
інспектор Бойко В.В.

Аркуш1

24

24

ТОВ "Укрбудінвест"

М. Київ, вул.Бастіонна,6

Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 21.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Кондратюк Г.П.

25

25

ПАТ "Київхліб" виробничий цех м.
Київ,
№9
Чернігівська,51

вул Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 23.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Хижняк Л.Д.

26

26

ПАТ ВІПОЛ

М. Київ, вул.Волинська,60 Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 23.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Кондратюк Г.П.

27

27

ДП "Український
центр радіочастот"

28

28

ПРАТ "Астра-Люкс"

м. Київ, вул. Новопольова, Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 24.02.2017
97 а
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Головний державний
інспектор Бойко В.В.

29

29

АП-6 КП"Київпастранс"

м. Київ, вул Пухівська, 4

Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 28.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Відділ з питань гігієни
праці. Лікар з гігієни праці
Хижняк Л.Д.

30

30

ТОВ "КІЙ-В"

м. Київ, вул. Гарматна, 6

Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 28.02.2017
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

Федан С.Г.

31

31

Лікарня для вчених

м. Київ, вул. Смірнова- Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 28.02.2017
Ласточкіна, 22
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

32

1

Національний
університет КПІ

державний м. Київ, просп. Перемоги, Семінар
з
посадовими
особами,
спеціалістами 24.02.2017
15
підприємства, щодо порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій; організації та
проведення лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на робочих місцях.

4.2 відділ експертизи умов праці
технічний м. Київ, Пр-т Перемоги, 37 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 01.02.2017
праці

Сторінка 4

Федан С.Г.

Відділ з питань гігієни
праці. Головний державний
інспектор Бойко В.В.

Дяченко Д.К.

Аркуш1

33

2

АПЗ
"Київський
діагностичний центр"

дитячий м. Київ, вул. Урлівська, 13 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 02.02.2017
праці

34

3

ТОВ "Ем-Ай Свако Україна"

м. Київ, вул Пимоненка 13 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 02.02.2017
праці

Мазура О.М.

35

4

ТОВ "Мрії збуваються"

м.
Бровари,
Металургів, 47

Казімірчук А.Ю.

36

5

ТОВ "УКРІСТГАЗ"

м. Київ, вул. Смоленська Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 07.02.2017
17
праці

Мазура О.М.

37

6

дитяча м. Київ, вул. Чорновола, Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 08.02.2017
лікарня 28/1
праці

Дяченко Д.К.

38

7

Національна
спеціалізована
Охматдит
ТОВ "КНВП "ЙОД"

м. Київ, вул. Бориспільска, Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 09.02.2017
9
праці

Мазура О.М.

39

8

м.
Київ,
Вишгородська, 69

Дяченко Д.К.

40

9

41

10

ДУ «Інститут ендокринології та
обміну
речовин
ім.В.П.Комісаренка НАМН
Національний
інститут
фтизіатрії і пульмонології імені
Ф.Г. Яновського АМНУ
ПрАТ
"Березанський
комбікормовий завод"

42

11

43

вул. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 07.02.2017
праці

вул. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 09.02.2017
праці

м. Київ, вул. Амосова, 10

Казімірчук А.Ю.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 10.02.2017
праці

Казімірчук А.Ю.

м.
Березань, Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 14.02.2017
вул. Маяковського, 12
праці

Казімірчук А.Ю.

ПрАТ "Епос-2011"

м. Київ вул Глибочицька, Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 14.02.2017
28
праці

Мазура О.М.

12

ТОВ "Везерфорд Україна"

м.
Київ,
вул. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 15.02.2017
Велика Васелківська 72
праці

Мазура О.М.

44

13

ТОВ "Основа"

м. Київ, вул. Ковпака, 17

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 15.02.2017
праці

Дяченко Д.К.

45

14

ДП МСЧ завод "Маяк"

м. Київ, пр-т Бандери, 19 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 17.02.2017
праці

Дяченко Д.К.

46

15

Військова частина А0351

47

16

48

17

49

18

50

м.
Київ,
пр-т Повіттрофлотський ,
6
КП "Київпастранс" Станція м. Київ, вул. С. Сосніних,
технічного
обслугогування 3/5
автобусів
ПрАТ "Вентиляційні системи" м.
Київ,
вул
Коцюбинського, 1

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 17.02.2017
праці

Казімірчук А.Ю.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 21.02.2017
праці

Казімірчук А.Ю.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 21.02.2017
праці

Мазура О.М.

ТОВ "Філхон"

м. Київ, вул. Мілютенка, Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 22.02.2017
29
праці

Дяченко Д.К.

19

ТОВ "Полімер-колор"

м. Бровари, вул. Чкалова, Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 22.02.2017
5
праці

Мазура О.М.

51

20

ICM Holding

вул. Бориспільска 9, 64,

Дяченко Д.К.

52

21

ТОВ "Феракс"

Броварський район, с. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 24.02.2017
Гоголів, вул. Артема, 52
праці

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 23.02.2017
праці

Сторінка 5

Казімірчук А.Ю.

Аркуш1

53

22

Київський пансіонат
ветеранів праці

м. Київ вул. Жукова, 2

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 27.02.2017
праці

Казімірчук А.Ю.

54

23

55

24

ТОВ
м. Київ бульвар Лепсе, 4
«Французький стоматологічний
центр»
ТОВ "Віктор - ВВВ"
м.
Київ,
вул.
Константинівська, 71

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 28.02.2017
праці

Дяченко Д.К.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 28.02.2017
праці

Мазура О.М.

56

1

57

2

Товариство
з
обмеженою 03113, м.Київ, проспект Питання додержання трудового законодавства (питання 06.02.2017
відповідальністю
Перемоги, будинок 62-Б
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
«ЕЛЬБРУС-ТРАНС»
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Курдюкова І.А.

58

3

Приватне сільськогосподарське
09800 Київська обл.. Питання додержання трудового законодавства (питання 06.02.2017
підприємство « Слобода»
Тетіївський р-н м Тетіїв оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
вул. Карла Маркса, 105
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Іщенко Є.С.

59

4

ПрАТ"Українська
незалежна 04119, м.Київ, вул. Якіра, Питання додержання трудового законодавства (питання 08.02.2017
телерадіокомпанія "Заграва"
буд.13-Б
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Ларіна Т.А.

60

5

ТОВ "Студія Імпреза"

09100, Київська обл., м.
Біла
Церква,
вул.Академіка Вула, буд.8,
кв.86

Сипливчак Н.В.

61

6

ТОВ "Дельфін"

09100, Київська обл., м. Питання додержання трудового законодавства (питання 10.02.2017
Біла
Церква,
првул. оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
Гурський,4
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

62

7

ФІЛІЯ
КОМУНАЛЬНОГО 04073,
м.Київ,
ПІДПРИЄМСТВА
Сирецька, буд. 25
"КИЇВПАСТРАНС"
КУРЕНІВСЬКЕ
ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНОЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДЕПО

63

8

ЖБК "Елкон"

4.3 Відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інші нормативно-правові акти
ТОВ « Сільгосптехніка Нова»
09300 Київська обл.. смт Питання додержання трудового законодавства (питання 02.02.2017
Володарка,
вул.Зарічна, оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
100
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Питання додержання трудового законодавства (питання 10.02.2017
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Іщенко Є.С.

Бортяний Б.П.

вул. Питання додержання трудового законодавства (питання 14.02.2017
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Курдюкова І.А.

09100,
Київська
обл., Питання додержання трудового законодавства (питання 20.02.2017
м.Біла
Церква, оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
вул.Вернадського, буд.52 надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Сипливчак Н.В.

Сторінка 6

Аркуш1

64

9

КП
БМР
управління"

"Тролейбусне 09100, м.Біла церква, Питання додержання трудового законодавства (питання 20.02.2017
вул.Леваневського,135А оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

65

10

ФОП
Удодова
Леонідівна

66

11

ФОП Фрей Галина Миколаївна

08800, м. Миронівка вул. Питання додержання трудового законодавства (питання 20.02.2017
Стрільця, буд. 5 кв. 9
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Андреєв О.А.

67

12

ТОВ "КРКА Україна"

01015,
м.Київ,
вул. Питання додержання трудового законодавства (питання 23.02.2017
Старонаводницька, буд.13, оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
офіс 127
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Ларіна Т.А.

68

1

69

2

ТОВ "Проксіма Рісерч"

03035, м. Київ, площа Питання додержання трудового законодавства (питання 07.02.2017
Солом’янська, буд. 2, оф. оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
7
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Борисенко Є.С.

70

3

ТОВ "Тендертрейдбуд"

вул. Олега Онікієнка,4, м. Питання додержання трудового законодавства (питання 10.02.2017
Бровари, Київська обл. оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
07400
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Єременко О.О.

71

4

Комунальний
заклад 03040, м. Київ,
"Концертний заклад культури Деміївська, буд. 55
"Київський
академічний
муніципальний
духовий
оркестр"

72

5

ТОВ "Бреннтаг Україна"

73

6

Товариство
з
обмеженою 04210,
м.
Київ, Питання додержання трудового законодавства (питання 15.02.2017
відповідальністю “Техагросоюз” Оболонська
набережна, оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
буд.1, корпус 1, кв. 14,
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Тетяна 08800,
м.
Миронівка, Питання додержання трудового законодавства (питання 20.02.2017
пров. Майданника буд.1-а оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Бортяний Б.П.

Андреєв О.А.

4.4 Відділ з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів
ТОВ ГОНТА
(07400) м. Бровари, вул. Питання додержання трудового законодавства (питання 01.02.2017
Єременко О.О.
Янченка Дмитра, 2
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

вул. Питання додержання трудового законодавства (питання 14.02.2017
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Борисенко Є.С.

вул. Ігорева, 12, смт. Питання додержання трудового законодавства (питання 15.02.2017
Калинівка, Броварського р-оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
ну, Київська обл. 07400
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

Губський В.М.

Сторінка 7

Заплесвічко С.В.

Аркуш1

74

7

ТОВ "ВБК Комплексгруп"

вул. Залізнична, 8, м. Питання додержання трудового законодавства (питання 22.02.2017
Бровари, Київська обл. оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
07400
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

75

8

Товариство
з
відповідальністю
Продакшн”

76

9

ПАТ "Київхліб"

77

1

ТДВ «Білоцерківський кар’єр»

Проценко Ю.М.

78

2

ФОП
Василевський
Львович

Рій В.І.

79

3

КПТМ "Бориспільтепломережа" Київська
обл.,
м. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 03.02.2017
Бориспіль, вул. Київський праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Шлях, 42
Питання додержання трудового законодавства

Тименко А.В.

80

4

ТОВ "Мастер Дилер"

Київська
Немішаєве

смт. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 03.02.2017
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

Новик А.І.

81

5

ТОВ «Цемлайн»

Київська
обл.,
Українка,
Промислова, 41

м. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 03.02.2017
вул. праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

Лазєв О.Л.

82

6

ТОВ «Вектор»

Київська обл., м. Тетіїв дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 09.02.2017
вул., Плоханівська,76.
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

Рій В.І.

83

7

ТОВ «М-КВАДРО»

Київська обл., м. Обухів, дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 10.02.2017
вул. Промислова, 3
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання
додержання
трудового
законодавства.дотриманням вимог «Правил охорони
електричних
мереж».
Проблемні
питання
при
оперативному
керуванні
електрогосподарством
споживачів

Лазєв О.Л.

84

8

ТОВ «МР-Квант»,

м. Київ,
Гавела, 8

Августін Ю.І.

обмеженою 03067, м. Київ, провулок Питання додержання трудового законодавства (питання 23.02.2017
“НД Чугуївський, буд. 19-А
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)
04080, м. Київ,
Межигірська, 83

вул. Питання додержання трудового законодавства (питання 24.02.2017
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)

5.1 Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Київська
обл. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 02.02.2017
Білоцерківський
район, праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Пилипчанська
с/р ур. Питання додержання трудового законодавства
Кошик, 1
Ігор Київська обл., м. Тараща дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 02.02.2017
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

обл.,

бул.

Вацлава дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 10.02.2017
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

Сторінка 8

Губський В.М.

Заплесвічко С.В.

Борисенко Є.С.

Аркуш1

85

9

ТОВ "КТА"

Київська
м.Бориспіль,
Радгоспна, 1

86

10

ТОВ НСТ «Альянс»

Київська обл. м Біла дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 15.02.2017
Церква, вул. Глиняна 47б праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

Проценко Ю.М.

87

11

ТОВ «Славянка»

м. Київська обл., смт. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 16.02.2017
Бородянка, вул. Леніна, праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
224
Питання додержання трудового законодавства

Новик А.І.

88

12

ТОВ «Наджуд»

Київська обл, м. Сквира дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 16.02.2017
вул. Залізнична,27.
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

Рій В.І.

89

13

Цегельний
Київська"

90

14

ТОВ «Ф-1 Центр»

м. Київ,
Гавела, 8

91

15

ТОВ "ТАКТ"

Київська
обл.,
Бориспіль,
Тельмана,14

92

16

ТОВ «Сітка Плюс»

Київська обл., м. Узин, дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 22.02.2017
вул. Заводська, 12
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

93

17

ДП ПАТ «Київхліб» Сквирський Київська обл., м.Сквира дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 23.02.2017
хлібозавод»
вул.
Максима праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Рильського,31.
Питання додержання трудового законодавства

Рій В.І.

94

18

ТОВ "Циркуляр"

Київська
Рубежівка

Новик А.І.

95

19

ТОВ "ЮП - Золотое руно"

м. Київ,
Гавела, 8

96

1

ТОВ «БП-4 КМБ-1»

97

2

ПАТ "Оболонь"

98

3

СК Ост-Буд

завод

обл., дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 10.02.2017
вул. праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

"Софiя Київська обл., м. Обухів, дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 17.02.2017
вул. Заводська, 3
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства
бул.

Вацлава дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 17.02.2017
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

обл.,

бул.

м. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 17.02.2017
вул. праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

с. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 24.02.2017
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

Вацлава дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 24.02.2017
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Питання додержання трудового законодавства

5.2 Відділ нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами
м. Київ, пр-т Героїв Організація
безпечної
експлуатації
кранів
та 02.02.2017
Сталінграду, 10-а.
забезпечення їх спраного стану. Особливості роботи
кранів в умовах щільної забудови
м. Київ, вул. Богатирська, Безпечна експлуатація котлів
03.02.2017
3.
м. Київ, Пуща Водиця, Безпечна експлуатація кранів
03.02.2017
вул. Лісова, 24
Сторінка 9

Тименко А.В.

Лазєв О.Л.

Августін Ю.І.

Тименко А.В.

Проценко Ю.М.

Августін Ю.І.

ВН за ОК та ПС Іщук І.Г.

ВН за ОК та ПС Федірків
Т.В.
ВН за ОК та ПС Соловей
С.М.

Аркуш1

99

4

ТОВ НВП Мегават-М

м. Київ, вул. Довбиша , 18 Безпечна експлуатація котлів

09.02.2017

100

5

ФОП Гаранін П.О.

10.02.2017

101

6

ТОВ Юта Сервіс

м.Київ, вул.Борщагівська , Безпечна експлуатація атракціонної техніки
154
с. Чайки, вул. В. Чайки,16 Безпечна експлуатація кранів

102

7

АТ ЗБВ Поліськсільбуд

103

8

104

9

105

10

106

11

107

12

108

13

109

14

110

15

111

16

112

17

113

18

НКП Експрес сервіс

114

19

ТОВ Моноліт буд

115

1

ТОВ «Будлайн-77»

116

2

117

3

ТОВ
"ПІВНІЧНО- м. Київ, вул. Горького
УКРАЇНСЬКИЙ
Антоновича,131
БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"
ТОВ «НОВБУДТЕХ»
Вул. В. Хвойки, 21, офіс
201, 04080, м. Київ

118

4

м.
Київ,
вул. Безпечна експлуатація кранів
Червонокозача, буд. 11
ВАТ «Інструментальщик»
м.Київ,
вул. «Додержання вимог законодавчих та нормативноВишгородська, 21
правових актів з охорони праці при експлуатації котлів,
ліфтів».
ТОВ «Андреасштиль»
с.
Петропавлівська Безпечна експлуатація котлів
Борщагівка,
вул.
Кришталева 3
ПрАТ «Київський вітамінний м. Київвул. Копиловська, Організація безпечної експлуатації ліфтів.
завод»
38
Виробничий
підрозділ м.Київ, вул.Тверська, 5,
Безпечна експлуатація кранів
локомотивне
депо
КиївПассажирський
ПАТ
«Українська залізниця»
ВРКП Виштепломережа
м.
Вишгород,
вул. Безпечна експлуатація кранів та котлів
Кургузова, буд. 3В
ТОВ
Елітна
механізація м. Київ, вул. Патриси Безпечна експлуатація кранів
будівництва
Лумумби, буд.5
КП «Бровари-Благоустрій»
м. Бровари, вул. Кутузова, Організація нагляду за безпечною експлуатацією
2
автомобільних підйомників
СТО КП «КИЇВПАСТРАНС»
м. Київ, вул. Сосніних 3/5 «Додержання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці при експлуатації посудин,
працюючих під тиском»
ЗАТ "Агротрансхолдінг"
м.
Вишневе,
вул. Безпечна експлуатація котлів
Чорновола, буд. 43
СП «Електромеханічна служба» м.Київ,
Безпечна експлуатація котлів
КП «Київський метрополітен» вул.Червоноткацька, 1а,

ТОВ «Еліт-Фасад»

10.02.2017
10.02.2017
15.02.2017

16.02.2017

ВН за ОК та ПС Федірків
Т.В.

16.02.2017

ВН за ОК та ПС
Іщук
І.Г.
ВН
за
ОК
та
ПС
Дударенко Є.В

17.02.2017

17.02.2017
17.02.2017
17.02.2017
22.02.2017

23.02.2017
24.02.2017

м.
Вишгород,
просп. Безпечна експлуатація кранів
24.02.2017
Мазепи, буд. 14
м. Київ, вул. Жилянська, Безпечна експлуатація кранів
24.02.2017
буд. 56, офіс 2
5.3 Відділ нагляду у будівництві
Вул. Трутенка, 10-а, офіс Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 03.02.2017
22/3, м. Київ, 03680
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт

м.
Вишгород,
Ватутіна,79

ВН за ОК та ПС Федірків
Т.В.
ВН за ОК та ПС Дударенко
Є.В
ВН за ОК та ПС Соловей
С.М.
ВН за ОК та ПС Чорновол
О.В.
ВН за ОК та ПС Колесник
М.Г.

ВН за ОК та ПС Соловей
С.М.
ВН за ОК та ПС Чорновол
О.В.
ВН за ОК та ПС
Іщук
І.Г.
ВН
за
ОК
та
ПС
Колесник М.Г.
ВН за ОК та ПС Федірків
Т.В.
ВН
за
ОК
та
ПС
Дударенко Є.В
ВН за ОК та ПС Соловей
С.М.
ВН за ОК та ПС Чорновол
О.В.
будівництво
М.М.

Демченко

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 07.02.2017
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт

будівництво
М.М.

Демченко

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 23.02.2017
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт

будівництво
М.М.

Демченко

вул. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 03.02.2017
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт

Сторінка 10

будівництво Коваль В.І.

Аркуш1

119

5

ТОВ «І.Б.К Девелопмент»

вул. Вишнева, м. Буча

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 17.02.2017
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт

будівництво Коваль В.І.

120

6

ТОВ «Горбуд»

вул. Панельна, 2, м. Київ

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 24.02.2017
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт

будівництво Коваль В.І.

121

7

Товариство
з
відповідальністю
Будтехнології"

обмеженою 04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 10.02.2017
"Столичні ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок праці під час виконання будівельно-монтажних робіт
62

будівництво Пукас В.С.

122

8

Товариство
з
відповідальністю
Центробуд»

обмеженою 03191, м. Київ, вулиця Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 16.02.2017
«ІБКС Успішна, 15
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт

будівництво Пукас В.С.

123

9

Товариство
з
обмеженою 03039, м. Київ, вул. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 24.02.2017
відповідальністю «Астіка Буд» Саперно-Слобідська, 25
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт

будівництво Пукас В.С.

124

10

ТОВ "ПАТРИКБУД"

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 03.02.2017
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт

будівництво Першко В.М.

125

11

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 15.02.2017
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт

будівництво Першко В.М.

126

12

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 24.02.2017
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт

будівництво Першко В.М.

127

13

ТОВ "КТБП №3 Плюс"

128

1

КП "Бориспільводоканал"

129

2

КП"Обухівське водопровідно- м. Обухів
каналізаційне господарство"

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 10.02.2017
праці під час виконання газонебезпечних робіт

Стахів Т.М.

130

3

КП "Ірпінське водопровідно- м. Ірпінь
каналізаційне господарство"

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 24.02.2017
праці під час виконання газонебезпечних робіт

Стахів Т.М.

131
132
133

4
5
6

ТОВ "Трейдом"
ТОВ "Одорант БУД"
ТОВ
"Бучанський
склотари"

03680,
м.Київ,
п-кт.
Академіка Палладіна, 32,
офіс 413
ТОВ "БК ШАТРО"
01601, м. Київ, вул.
Велика Житомирська, 34
Літ. А
ТОВ "Прайм Сити Корпорейшн" 03087,
м.Київ,
вул.
Петровського, 4-А, кв. 105

07300, м. Київська обл., Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 23.02.2017
Вишгородський район, м. праці під час виконання будівельно-монтажних робіт
Вишгород,
вул.
Новопромислова,7/8Б
5.4 Відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки
м. Бориспіль
Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 03.02.2017
праці під час виконання газонебезпечних робіт

м. Обухів
Безпечна експлуатація систем газопостачання
м. Обухів
Безпечна експлуатація систем газопостачання
завод Київська обл., м. Буча, Безпечна експлуатація систем газопостачання
вул. Кірова, 84

Сторінка 11

03.02.2017
10.02.2017
03.02.2017

будівництво
В.О.

Пархоменко

Стахів Т.М.

Чистяков М.О.
Чистяков М.О.
Закомірний О.О.

Аркуш1

134

7

ЗАТ "НТБ"

Київська обл., м. Буча, Безпечна експлуатація систем газопостачання
вул. Тарасівська, 32

10.02.2017

Закомірний О.О.

135

8

ВАТ "Київське спеціалізоване Київська обл., м. Ірпінь, Безпечна експлуатація систем газопостачання
ремонтно-будівельне
вул. Північна, 54
товариство"

17.02.2017

Закомірний О.О.

136

9

Кооператив
"Асфальтобетонщик"

Київська обл., м. Буча, Безпечна експлуатація систем газопостачання
вул. Промислова, 5

24.02.2017

Закомірний О.О.

137
138
139
140
141
142
143

10
11
12
13
14
15
16

ТОВ "Будекотранс"
ТОВ "Теплогаз"
ТОВ "ТОТО - ПАК"
ТОВ "Пелском"
КП ЛПГ "Конча Заспа"
ТОВ "Фірма МАК"
ВАТ "Асфальто-бетонний завод"

м. Біла Церква
м. Сквира
смт. Баришівка
с. Жовтневе
м. Київ
м. Київ
м. Київ

Безпечна експлуатація систем газопостачання
Безпечна експлуатація систем газопостачання
Безпечна експлуатація систем газопостачання
Безпечна експлуатація систем газопостачання
Безпечна експлуатація систем газопостачання
Безпечна експлуатація систем газопостачання
Безпечна експлуатація систем газопостачання

03.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
03.02.2017
10.02.2017
17.02.2017
24.02.2017

Мягкоход В.Ю.
Мягкоход В.Ю.
Голубов С.В.
Ахрименко В.П.
Ахрименко В.П.
Ахрименко В.П.
Ахрименко В.П.

144
145
146
147

17
18
19
20

ПП "Васко"
ПП "Прометей-Енерго"
ПАТ "Завод "Маяк"
ТОВ “Інтербудсервіс”

м. Київ
м. Київ
м. Київ,
м,Київ вул Жилянська 146

Безпечна експлуатація систем газопостачання
Безпечна експлуатація систем газопостачання
Безпечна експлуатація систем газопостачання
Безпечна експлуатація систем газопостачання

10.02.2017
17.02.2017
03.02.2017
03.02.2017

Лисенко О.І.
Лисенко О.І.
Силенок В.А.
Смолянець В.Є.

148

21

ПАТ ”УКРАТОММАШ”

Київська обл мБориспіль Безпечна експлуатація систем газопостачання
вул,Київський шлях,14

10.02.2017

Смолянець В.Є.

149

22

НВП,,Навігатор,,

м,Київ вул ,,Лаврська, 27

Безпечна експлуатація систем газопостачання

17.02.2017

Смолянець В.Є.

150

23

Безпечна експлуатація систем газопостачання

17.02.2017

Силенок В.А.

151

24

152

25

ТОВ "Підприємство "Пластик Київська обл., с. Старі
Карта"
Петрівці
ТОВ "Оксаванекспорт ЛТД"
Київська
область
Васильківський район с.
Ксаверівкавул. Київська,
172
Відділ освіти Тетіївської РДА
Київська область м. Тетіїв
вул. Цвіткова,11

153

26

154

27

155

28

156

29

Таращанська
центральна Київська
районна лікарня РДА
Тараща

область,

Забезпечення безпечної та безаварійної роботи систем 03.02.2017
газопостачання природнім газом в у місцях масового
скупчення людей

Дідик А.П.

Забезпечення безпечної та безаварійної роботи систем 10.02.2017
газопостачання природнім газом в опалювальний період

Дідик А.П.

м. Забезпечення безпечної та безаварійної роботи систем 17.02.2017
газопостачання природнім та в опалювальний період

м.
Васильків
вул. Дотримання вимог нормативно правових актів з ОП під 24.02.2017
Військове містечко 11 буд. час перевірки та ремонту ДВК. Безпечна експлуатація,
2
зберігання балонів ЗВГ
ВП "Десна"
м.
Біла
Церква Дотримання вимог безпеки під час експлуатації 17.02.2017
вул.С.Наливайка, 11
обладнання системи газопостачання
Відділ освіти Таращанської РДА смт.Володарка
Дотримання вимог безпеки під час експлуатації 24.02.2017
вул.Радянська, 10
обладнання системи газопостачання
5.5 Відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

Дідик А.П.

ТОВ"Літа"

Сторінка 12

Дідик А.П.
Мягкоход В.Ю.
Мягкоход В.Ю.

Аркуш1

157

1

ТОВ "ДІЄСА"

03150, м. Київ, вул. В. Семінар-нарада на тему:Проведення профілактичних 01.02.2017
Васильківська, 45
заходів щодо поліпшення стану охорони праці.
Недопущення виробничого травматизму. Доведення
інформації про «Порядок проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві»

Боярський М. М.

158

2

ТОВ «Клякса»

м. Київ, вул. Академіка
Туполева, 17, фактична
адреса: м. Київ, вул.
Фрунзе, 40

Чекардін Ю.Ю.

159

3

Приватне
"Розкішна"

160

4

161

5

ТОВАРИСТВО
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ПРОДАКШН"
ТОВ "Біохем"

162

6

ТОВ "Алєс"

163

Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 01.02.2017
стану охорони праці та не допущення травматизму та
доведення інформації про порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві.

підприємство Київська
обл. Нарада, щодо дотримання вимог нормативно-правових 01.02.2017
Ставищенський
р-н. актів з охорони праці під час технічного обслуговування
с. Розкішна, вул. Шкільна, та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського
2а
виробництва
ки
З 02068, м. Київ,
Срібнокільська,
"ТР кв. 37

вул. Безпечне ведення робіт в зимовий період, та покращення 01.02.2017
24, стану охорони праці на підприємстві

Київська
обл., Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства, 01.02.2017
Бородянський
р-н,
с. щодо підвищення рівня промислової безпеки та охорони
Озера, вул. Нова, буд.10 праці в зимовий період

Легеза В.П.

Чорний О.М.

Тетерський А.Ц.

Лисенко В.В.

7

04073, Київ, вул. Марка Безпечне ведення робіт в зимовий період
01.02.2017
Вовчка, буд. 12/14
Круглий стіл з працівниками у Київська обл., м. Бровари, Безпечне ведення робіт і підвищення промислової 02.02.2017
легкій
промисловості
(ПП вул. Красовського, 19-А
безпеки об’єктів і технологічних процесів, забезпечення
«Боус»)
надійної та безпечної роботи технологічного обладнання,
устаткування у зимовий період

165

8

ТОВ «Княжичі» C/Г

Кулініч М.В.

166

9

Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, с.
Княжичі
Підприємство
Київської Київська обл, м. Ржищів,
регіональної спілки споживчої вул. Центральна,21
кооперації
"Ржищівський
ринок"

167

10

СФГ«Колос» С/Г

168

11

Державний
професійно- 07700, м. Яготин, вулиця Семінар-нарада, щодо безпечного проведення робіт під 06.02.2017
технічний навчальний заклад Київська,
6, Київська час підготовки техніки до весняно-польових робіт
«Яготинський
центр область
професійно-технічної освіти»

Семінар-нарада, щодо додержання вимог охорони праці 03.02.2017
при підготовці c/г техніки до виконання веснянопольових робіт
Нарада
з
посадовими
особами,
спеціалістами 06.02.2017
підприємства, на тему: Проведеня профілактичних
заходів щодо поліпшення стану охорони праці.
Доведення інформації про «Порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві»

с.
Стара
Оржиця Стан охорони праці в господарстві під час проведення 06.02.2017
Згурівський район
ремонту машин і обладнання с/г виробництва

Сторінка 13

Довгополюк М.Д.

Шевченко О.М.

Пономаренко І.Г.

Маренець С.Г.

Аркуш1

169

12

КП "Зеніт" Деснянського р-ну 02222, м.
міста Києва"
Беретті, 4

170

13

ТОВ «Ластівка»

14

Сільськогосподарський
Київська
обл. Нарада, щодо дотримання вимог нормативно-правових
виробничий
кооператив Ставищенський р-н.
с. актів з охорони праці під час технічного обслуговування
"Світанок"
Винарівка, вул. Садова, 1 та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського
виробництва
Богуславський
завод
м.
Богуслав,
вул. Організація безпечного виконання робіт
продтоварів
Грушевського, 27
КП УЗН Голосіївського р-ну
0304, м. Київ, пр. 40-чя Безпечне ведення робіт під час експлуатації котлів на
Жовтня, 87-Г
твердому паливі. Безпека під час очищення снігу та
посипання сіллю в парках, скверах
ТОВ «Інтеренергоресурс-груп» 08400, Київська обл., м. Безпечне ведення робіт в зимовий період, та покращення
П-Хмельницький,
вул. стану охорони праці на підприємстві
Героїв Дніпра, 33
Меблева фабрика "Залис"
Київська
обл., Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства,
Бородянський р-н, смт. щодо підвищення рівня промислової безпеки та охорони
Немішаєво, вул. Чкалова, праці в зимовий період
буд.48
ТОВ "ТБД "Олді"
03113, м. Київ, вул. Івана Безпечне ведення робіт в зимовий період
Шевцова, 1
Інститут нейрохірургії ім. А.П. м. Київ, вул. Платона Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення
Ромоданова НАМН України
Майбороди, 32
стану охорони праці на підприємствах охорони здоров’я,
для недопущення травматизму. Дотримання нормативноправових актів з охорони праці на роботах підвищеної
небезпеки

171

15

172

16

173

17

174

18

175

19

176

20

177

21

ПП «Дачієв» Д/О.

178

Київ,

вул. Семінар-нарада на тему:Проведення профілактичних 07.02.2017
заходів щодо поліпшення стану охорони праці.
Недопущення виробничого травматизму. Доведення
інформації про «Порядок проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві»

м. Київ, пр-т. Перемоги, Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 07.02.2017
148/1
стану охорони праці та не допущення травматизму та
доведення інформації про порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві

Боярський М. М.

Чекардін Ю.Ю.

07.02.2017

Легеза В.П.

07.02.2017

Щербина В.Д.

07.02.2017

Мазурок В.А.

08.02.2017

Чорний О.М.

08.02.2017

Тетерський А.Ц.

08.02.2017

Лисенко В.В.

10.02.2017

Бровченко Т.Ф.

Семінар-нарада, щодо додержання вимог охорони при 10.02.2017
виконанні в деревообробній промисловості

Кулініч М.В.

22

ФОП
"Данькевич
Миколайович"

Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, м.
Боярка
Сергій Юридична
адреса:
м. Київ, вул. Нахімова,56
фактична адреса: Київська
обл,
м.
Кагарлик,
вул. 1 Травня,25

Нарада
з
посадовими
особами,
спеціалістами 13.02.2017
підприємства, на тему: Проведеня профілактичних
заходів щодо поліпшення стану охорони праці.
Доведення інформації про «Порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві»

Шевченко О.М.

179

23
24

Стан охорони праці в товаристві. Виконання робіт в 13.02.2017
зимовий час
Семінар-нарада, щодо безпечного проведення робіт під 13.02.2017
час підготовки техніки до весняно-польових робіт

Пономаренко І.Г.

180

ТОВ «Привокзальний ринок» м.Березань,
СКС
ПАТ «Яготинське»
07700, м. Яготин, вулиця
Незалежності,34 .Київська
обл

Сторінка 14

Маренець С.Г.

Аркуш1

181

25

АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ 04070, м. Київ, вул. Семінар-нарада на тему:Проведення профілактичних 14.02.2017
КОМПАНІ Україна"
Григорія Сковороди, 19
заходів щодо поліпшення стану охорони праці.
Недопущення виробничого травматизму. Доведення
інформації про «Порядок проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві»

Боярський М. М.

182

26

Круглий стіл з працівниками у Київська
обл.,
сільському господарстві (ТОВ Броварський
р-н.,
с.
«Броварська сільгоспхімія»)
Требухів, вул. Кільцева
дорога, 1

Довгополюк М.Д.

183

27

ТЦ «Буча Пасаж»
ТОВ «Будресурс Капітал»

184

28

14.02.2017

Легеза В.П.

185

29

14.02.2017

Щербина В.Д.

185

30

Сільськогосподарський
виробничий
кооператив
„П’ятигори”
ВАТ
«Богуславська
сільгосптехніка»
КП УЗН Оболонського р-ну

14.02.2017

Мазурок В.А.

186

31

Науково-практичний
ендоваскулярної
нейрорентгенохірургії
України

15.02.2017

Бровченко Т.Ф.

187

32

ДП ДГ « Оленівське»

188

33

ТОВ «Арт Фудз»

189

34

ВТФ "Аліна"

190

35

ПАТ "Гедеон Ріхтер УА"

191

36

Дитячий будинок СКС

Безпечне ведення робіт і підвищення промислової 14.02.2017
безпеки об’єктів і технологічних процесів, забезпечення
надійної та безпечної роботи технологічного обладнання,
устаткування у зимовий період

м. Київ, вул. Хорива, 9-А Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 14.02.2017
фактична адреса: Київська стану охорони праці та не допущення травматизму та
обл.,
доведення інформації про порядок проведення
м. Буча, вул. Жовтнева, 66-розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
А
професійних захворювань та аварій на виробництві

Київська обл. Тетіївський Нарада, щодо дотримання вимог нормативно-правових
р-н. с. П'ятигори
актів з охорони праці під час організації та виконання
робіт підвищеної небезпеки
м.
Богуслав,
вул. Організація безпечного виконання робіт
Миколаївська, 121
04073, м. Київ, пр-т Безпечне ведення робіт під час експлуатації котлів на
Бендери, 26а
твердому паливі. Безпека під час очищення снігу та
посипання сіллю в парках, скверах
центр м. Київ, вул. Платона Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення
Майбороди, 32
стану охорони праці на підприємствах охорони здоров’я,
НАМН
для недопущення травматизму. Дотримання нормативноправових актів з охорони праці на роботах підвищеної
небезпеки
Київська
обл.,
Фастівський
р-н,
с.
Оленівка,
вул.
Петровського, буд.2
04075, м. Київ, вул.
Юнкерова,
47,
кім. 304-А
Київська
обл.,
Бородянський р-н, смт.
Бородянка, вул. Паркова,
буд.2
Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, м.
Вишневе, вул. Чорновола,
2а
Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, смт.
Новосілки

Чекардін Ю.Ю.

Нарада, щодо дотримання вимог нормативно-правових 15.02.2017
актів з охорони праці під час технічного обслуговування
та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського
виробництва
Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства, 15.02.2017
щодо підвищення рівня промислової безпеки та охорони
праці в зимовий період
Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства, 15.02.2017
щодо підвищення рівня промислової безпеки та охорони
праці в зимовий період

Карлаш А.І.

Безпечне ведення робіт в зимовий період

15.02.2017

Лисенко В.В.

Семінар-нарада,
щодо недопущення виробничого 17.02.2017
травматизму в приміщеннях для приготуванні їжі

Кулініч М.В.

Сторінка 15

Чорний О.М.

Тетерський А.Ц.

Аркуш1

192

37

Приватне підприємство "Сімол" Київська обл,
Рокитне,
Заводська,17

смт Нарада
з
посадовими
особами,
спеціалістами 20.02.2017
вул. підприємства, на тему: Проведеня профілактичних
заходів щодо поліпшення стану охорони праці.
Доведення інформації про «Порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві»

193

38

СТОВ «Аратта», С/Г

194

39

Яготинська
філія
«Агроінвест Україна»

195

40

196

41

Клініка «МедЕстетЦентр»

197

42

ТОВ «РІТАС»

198

43

Лікувально
–
діагностичне Київська обл., м. Ірпінь, Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 21.02.2017
науково – виробниче мале смт.
Ворзель,
вул. стану охорони праці та не допущення травматизму та
підприємство «Медекспрес»
Шевченка, 1-А
доведення інформації про порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві

Чекардін Ю.Ю.

199

44

ТОВ “ФК ЛТД”

Легеза В.П.

с. Лизогубова Слобода Стан охорони праці в господарстві під час проведення 20.02.2017
Згурівський район
ремонту машин і обладнання с/г виробництва
ТОВ

07700,
м.
Яготин,
вулиця
Почтова,
56,
Київська область
Товариство
з
обмеженою 02095, м. Київ, вул.
відповідальністю «БОЗАВАР» Княжий Затон, 4

Семінар-нарада, щодо безпечного проведення робіт під 20.02.2017
час підготовки техніки до весняно-польових робіт

Шевченко О.М.

Пономаренко І.Г.

Маренець С.Г.

Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства, 20.02.2017
щодо підвищення рівня промислової безпеки та охорони
праці в зимовий період
м. Київ, вул. Павловська, Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 21.02.2017
26/41
стану охорони праці на підприємствах охорони здоров’я,
для недопущення травматизму. Дотримання нормативноправових актів з охорони праці на роботах підвищеної
небезпеки

Чорний О.М.

02121, м. Київ,
Декабристів, 12/37.

Боярський М. М.

Київська
Володарський
Тарган

р-н,

вул. Семінар-нарада на тему:Проведення профілактичних 21.02.2017
заходів щодо поліпшення стану охорони праці.
Недопущення виробничого травматизму. Доведення
інформації про «Порядок проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві»

обл., Нарада, щодо дотримання вимог нормативно-правових 21.02.2017
с. актів з охорони праці під час технічного обслуговування
та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського
виробництва

Бровченко Т.Ф.

200

45

Богуславське районне СТ.

м.Богуслав, вул. Франка,6 Організація безпечного виконання робіт

21.02.2017

Щербина В.Д.

201

46

КП УЗН Солом'янського р-ну

м. Київ, вул.
Польова, 95

21.02.2017

Мазурок В.А.

202

47

22.02.2017

Карлаш А.І.

203

48

22.02.2017

Тетерський А.Ц.

204

49

22.02.2017

Лисенко В.В.

Ново- Безпечне ведення робіт під час експлуатації котлів на
твердому паливі. Безпека під час очищення снігу та
посипання сіллю в парках, скверах
Борівський
комбінат
Київська
обл., Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства,
комунальних підприємств
Фастівський р-н, смт. щодо підвищення рівня промислової безпеки та охорони
Борова, вул. Івана Франка, праці в зимовий період
буд.26
Макарівське виробниче УЖКГ Київська
обл., Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства,
Макарівський р-н, смт. щодо підвищення рівня промислової безпеки та охорони
Макарів, вул. Піонерська, праці в зимовий період
буд.13
ТОВ "Укрбудтранспостач"
м. Київ, вул. Марко Безпечне ведення робіт в зимовий період
Вовчка, 18А
Сторінка 16

Аркуш1

205

50

КП
Щасливської
с/ради с.
Щасливе Стан охорони праці на підприємстві. Нормативно- 23.02.2017
«Житлово-комунальний
Бориспільський район
правова документація господарства
комбінат «Щасливський» ЖКГ

Пономаренко І.Г.

206

51

Круглий стіл з працівниками у Київська обл., м. Бровари, Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 24.02.2017
закладах медицини, разом з вул. Шевченка, 14
стану охорони праці та не допущення травматизму та
Броварською РДА
доведення інформації про порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві

Довгополюк М.Д.

207

52

ТОВ «Сад Еліт Продукт» С/Г

Київська обл., Києво- Семінар-нарада, щодо додержання вимог охорони праці 24.02.2017
Святошинський р-н, с. при підготовці c/г техніки до виконання весняноТарасівка, вул. Кірова, 77 польових робіт

Кулініч М.В.

208

53

ТОВ "КМВ-В"

Київська обл, м. Ржищів, Нарада
з
посадовими
особами,
спеціалістами 27.02.2017
вул. Героїв Дніпра,101
підприємства, на тему: Проведеня профілактичних
заходів щодо поліпшення стану охорони праці.
Доведення інформації про «Порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві»

Шевченко О.М.

209

54

ТОВ «Новолехнівське»

07532, с. Лехнівка, пров. Семінар-нарада, щодо безпечного проведення робіт під 27.02.2017
Банний, 3, Баришівський р-час підготовки техніки до весняно-польових робіт
н, Київська обл.

Маренець С.Г.

210

55
56

м. Київ, пр-т Перемоги, Аналіз травматизму за 2016 рік
28.02.2017
97.
Київська обл., м. Бровари, Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 28.02.2017
вул. Незалежності, 14-Б
стану охорони праці та не допущення травматизму та
доведення інформації про порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві

Бровченко Т.Ф.

211

Святошинська РДА в місті
Києві державна адміністрація
Круглий стіл з працівниками у
закладах
освіти
разом
з
управлінням освіти м. Бровари

212

57

213

1

214

2

Довгополюк М.Д.

Богуславський ринок Київської м.Богуслав вул..Ярослава Організація безпечного виконання робіт
28.02.2017
регіональної спілки споживачів Мудрого 5.
кооперації
5.6 Відділ нагляду на транспорті та зв҆язку
ПРАТ «Внештранс»
01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ 1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 01.02.2017
КІКВІДЗЕ, будинок 18-А 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

Щербина В.Д.

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

Волощук В.О.

ПАТ

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 01.02.2017-02.02.2017
правових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

Сторінка 17

Панченко В.О.

Аркуш1

215

3

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

ПАТ

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на 01.02.2017-02.02.2017
підприємствах ПЗз за 2016 рік
2. Дотримання виконання вимог нормативно-правових
актів
з
охорони
праці.
3. Особливості виконання
робіт у колійному
господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

Кицюк О.О.

216

4

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

ПАТ

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на 01.02.2017-02.02.2017
підприємствах ПЗз за 2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог нормативно-правових
актів
з
охорони
праці.
3. Особливості виконання
робіт у колійному
господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період

Кицюк Р.І.

217

5

ТОВ "ГОНТА"

07400,
Київська
обл., 1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 08.02.2017
місто Бровари, ВУЛИЦЯ правових актів з охорони праці в галузі транспорту.
АНДРЕЄВА, будинок 2
2. Стан виробничого травматизму на підприємствах
Київщини за 2016 рік і причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи попередження
виробничого травматизму.

Панченко В.О.

218

6

ТОВ "АЕРОХЕНДЛІНГ

м. Бориспіль, АЕРОПОРТ 1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 08.02.2017
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.

Шевела Є.О.

219

7

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

ПАТ

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 07.02.2017-09.02.2017
правових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

Волощук В.О.

220

8

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

ПАТ

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на 07.02.2017-09.02.2017
підприємствах ПЗз за 2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог нормативно-правових
актів
з
охорони
праці.
3. Особливості виконання
робіт у колійному
господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

Кицюк О.О.

221

9

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

ПАТ

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на 07.02.2017-09.02.2017
підприємствах ПЗз за 2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог нормативно-правових
актів
з
охорони
праці.
3. Особливості виконання
робіт у колійному
господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

Кицюк Р.І.

Сторінка 18

Аркуш1

222

10

Київська
обласна
дирекція м. Київ, пр-т. П.Тичини, 6
Українського
державного
підприємства поштового зв'язку
,,Укрпошта"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 10.02.2017
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.

Сергієнко Ю.М.

223

11

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

ПАТ

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 14.02.2017-16.02.2017
правових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

Волощук В.О.

224

12

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

ПАТ

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на 14.02.2017-16.02.2017
підприємствах ПЗз за 2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог нормативно-правових
актів
з
охорони
праці.
3. Особливості виконання
робіт у колійному
господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

Кицюк О.О.

225

13

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

ПАТ

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на 14.02.2017-16.02.2017
підприємствах ПЗз за 2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог нормативно-правових
актів
з
охорони
праці.
3. Особливості виконання
робіт у колійному
господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

Кицюк Р.І.

226

14

ПАТ "Обухівське АТП 13238"

227

15

ПРАТ
"АВІАКОМПАНІЯ м. Бориспіль, АЕРОПОРТ 1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 15.02.2017
"МІЖНАРОДНІ
АВІАЛІНІЇ
правових актів з охорони праці в галузі транспорту.
УКРАЇНИ"
2. Стан виробничого травматизму на підприємствах
Київщини за 2016 рік і причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи попередження
виробничого травматизму.

Шевела Є.О.

228

16

ТОВ "УкрТАУЕР"

Сергієнко Ю.М.

Київська обл., м. Обухів, 1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 15.02.2017
вул. Будьонного, 33
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.

м.
Київ,
В.Васильківська, 72

вул. 1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 17.02.2017
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.

Сторінка 19

Панченко В.О.

Аркуш1

229

17

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

ПАТ

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 21.02.2017-23.02.2017
правових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

Волощук В.О.

230

18

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

ПАТ

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на 21.02.2017-23.02.2017
підприємствах ПЗз за 2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог нормативно-правових
актів
з
охорони
праці.
3. Особливості виконання
робіт у колійному
господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

Кицюк О.О.

231

19

Виробничий підрозділ
"Українська залізниця"

ПАТ

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на 21.02.2017-23.02.2017
підприємствах ПЗз за 2016 рік.
2. Дотримання виконання вимог нормативно-правових
актів
з
охорони
праці.
3. Особливості виконання
робіт у колійному
господарстві.
4. Виконання робіт у зимовий період.

Кицюк Р.І.

232

20

„Києво-Святошинське райДУ”

м. Вишневе, вул. Київська, 1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 22.02.2017
буд.29-„А”
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.

Панченко В.О.

233

21

ТОВ "Т.Л. ТРАНС"

м. Київ, вул. Симиренка, 1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 22.02.2017
36
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.

Шевела Є.О.

234

22

ТОВ "УНІК"

м. Київ, вул. М.Василенка 1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно- 24.02.2017
7
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.

Сергієнко Ю.М.

235

1

ТОВ "Сіпан"

236

2

ПАТ "Київський радіозавод"

Київська
обл.,
Фастівський
р-н,
с.
Дорогинка, вул. Кірова,6
02099,
м.
Київ,
вул.Бориспільська, 9

9. Відділ гірничого нагляду
Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 01.02.2017
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
відкритим способом.
Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 03.02.2017
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
на артсвердловинах. Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих під час узгодження планів відбору
води на 2017 рік.
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Шестаковський В.В.

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

Аркуш1

09160, Білоцерківський р-Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 08.02.2017
н,
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
с. Піщане, вул. 50-річчя відкритим способом.
Жовтня,66
м.Київ,
вул. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 10.02.2017
ПрАТ «Фармацевтична фірма 02093,
Бориспільська, 13
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
«Дарниця»
на артсвердловинах. Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих під час узгодження планів відбору
води на 2017 рік.

Шестаковський В.В.

КП "Переяслав-Хмельницький м.
Переяславцегельний завод"
Хмельницький,
вул.
Паризької комуни, 22
ТОВ «БЕТОН СЕРВІС»
01013,
м.Київ,
вул.
Промислова, 4

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 15.02.2017
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
відкритим способом.
Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 17.02.2017
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
на артсвердловинах. Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих під час узгодження планів відбору
води на 2017 рік.

Шестаковський В.В.

7

ТОВ "РКДЗ"

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 22.02.2017
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
відкритим способом.

Шестаковський В.В.

8

ТОВ з і.і. "Чиста вода"

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 24.02.2017
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
на артсвердловинах. Аналіз виконання протокольних
рішень, прийнятих під час узгодження планів відбору
води на 2017 рік.

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

237

3

238

4

239

5

240

6

241

242

ТОВ "Піщанське"

09600,
смт.
Рокитне,
Київська
обл.,
Рокитнчнський р-н, вул.
Білоцерківська 1.
08112,
Київська
обл,
с.Мила, вул.Комарова, 23б

Начальник управління з питань праці
Начальник управління на виробництві та на обєктах підвищеної небезпеки
Начальник відділу гірничого нагляду
Начальника відділу організаційно-аналітичного забезпечення

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

В.В. Шаботинський
А.М. Заболотний
В.О. Непапишев
С.А.Диптан
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