Затверджую:
Начальник Головного управління Держпраці
у Київській області _____________ С.В.Музиченко
29 груденя 2016 року
Графік проведення превентивних заходів Головним управління Держпраці у Київській області на січень 2017 року
№ з/п
(загаль № з/п
ний)

Назва суб’єкта
господарювання

Адреса

Тема заходу

Дата проведення

ПІБ інспектора, який проведе захід

м. Київ, вул.
Колекторна, 38/40

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.

05.01.2017

Відділ з питань гігієни праці. Головний
державний інспектор Федан С.Г

м.Б.Церква, вул.
Леваневського,85

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.

05.01.2017

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

м. Київ, вул.
Братиславська, 11

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.

10.01.2017

Відділ з питань гігієни праці. Головний
державний інспектор Федан С.Г

4.1 Відділ з гігієни праці

1

2

3

1

2

3

ТОВ «ЯрославьАвто»

ТОВ ІНТЕР-ГТВ

ТОВ "Епіцентр К"
гіпермаркет № 6

4

5

6

7

4

5

6

7

ТОВ "АВ метал
груп"

ПрАТ НВО
Практика

м. Київ, вул. Віскозна,
32

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.

10.01.2017

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

м.Київ, вул.
Малинська20-а2

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.

10.01.2017

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

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.

12.01.2017

Відділ з питань гігієни праці. Головний
державний інспектор Федан С.Г

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.

12.01.2017

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

Київська обл. м.
ТОВ «Омега
Миронівка, вул. пров.
Мінералз Україна»
Захарченка, 2.

ПрАТ "Отіс"

м. Київ, вул.
Екскаваторна, 37

8

9

10

11

8

9

10

11

ТОВ Альберт
Київгума

ТОВ
«Автобудкомплекс
»

Київська філія
ПрАТ "БліцІнформ" ЗВКУ
"Бліц-Пак"

ТОВ Конто-К

м.Бровари, вул.
Кутузова,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.

12.01.2017

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

м. Київ, вул.
Святошинська, 34

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.

17.01.2017

Відділ з питань гігієни праці. Головний
державний інспектор Федан С.Г

м. Київ, вул. Кіото, 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.

17.01.2017

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

м.Бровари, вул.
Кутузова,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.

17.01.2017

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

12

13

14

15

12

ТОВ "Бучанський
завод склотари"

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.

19.01.2017

Відділ з питань гігієни праці. Головний
державний інспектор Федан С.Г

13

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

19.01.2017

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

14

м.Київ, вул. Столичне
шосе,103

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.

19.01.2017

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

Київська обл. м.
Богуслав, пров.
Інтернаціональний, 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.

24.01.2017

Відділ з питань гігієни праці. Головний
державний інспектор Федан С.Г

15

ТОВ Нова пошта ,
Київска філія

ДП "Богуславське
лісове
господарство"

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

16

17

18

19

16

Семінар з посадовими особами,
спеціалістами підприємства, щодо порядку
проведення медичних оглядів працівників
ТОВ "Астор і Ко" м. Київ, вул. Резервна, 8 певних категорій; організації та проведення
лабораторно-інструментального контролю
факторів виробничого середовища на
робочих місцях.

24.01.2017

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

17

м.Київ, Пиргівський
шлях,137

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.

24.01.2017

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

Київська обл, м.
Миронівка, пров.
Захарченка, 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.

26.01.2017

Відділ з питань гігієни праці. Головний
державний інспектор Федан С.Г

м. Київ, Лугова, 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.

26.01.2017

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

18

19

ПАТ Карлсберг
Україна

ТОВ «Омега
Мінералз Україна»

ТОВ "Моноліт
Плюс"

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

ПАТ Енергія

м. Обухів,вул.
Промислова,1

1

ТОВ "ФМ
ТРАНС"

м. Київ, вул.
Пушкінська, 45

4.2 Відділ експертизи умов праці
Порядок проведення атестації робочих місць
за умовами праці

2

Київський міський
клінічний
госпіталь
ветеранів війни

м. Київ, вул.Ф.
Максименка, 26

23

3

КЗ "Міський центр
первинної медикосанітарної
допомоги №2"

м. Біла Церква, вул.
Шевченка 69

24

4

25

5

26

6

20

21

22

27

7

28

8

Автобусний парк
№5
Дослідний завод
зварювальних
матеріалів ім.
Є.О.Патона
ТОВ
Міждисплінарний
дентальний центр"
Комунальна
організація
"Київмедспецтран
с"
ПП "Бравори Благоустрій"

26.01.2017

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

03.01.2017

Мазура О.М.

Порядок проведення атестації робочих місць
за умовами праці

04.01.2017

Казімірчук А.Ю.

Порядок проведення атестації робочих місць
за умовами прац

05.01.2017

Дяченко Д.К.

м. Київ, вул. Туполева, Порядок проведення атестації робочих місць
21
за умовами праці

10.01.2017

Казімірчук А.Ю.

м. Київ, вул. Теліги
Олени, 2

Порядок проведення атестації робочих місць
за умовами праці

11.01.2017

Мазура О.М.

м. Київ, вул Є.
Коновальця, 44Б

Порядок проведення атестації робочих місць
за умовами прац

11.01.2016

Дяченко Д.К.

м. Київ, вул.
Куренівська, 16 В

Порядок проведення атестації робочих місць
за умовами праці

13.01.2017

Казімірчук А.Ю.

м. Бровари,
вул.Кутузова, 2

Порядок проведення атестації робочих місць
за умовами праці

17.01.2017

Казімірчук А.Ю.

29

9

30

10

31

11

32

12

33

13

34

14

35

15

ТОВ "Завод
м. Буча, вул.
Енергокабель"
Ябллунська, 144
ПрАТ Медичний
м. Київ, вул.
комплекс
Берлінського, 23
"Сирець"
"Київметробуд" м. Киев, вул. Каблукава,
БМУ 3
4
м. Київі, вул
"УкрОргсинтез"
Красноткацька, 67

Порядок проведення атестації робочих місць
за умовами прац

18.01.2017

Дяченко Д.К.

Порядок проведення атестації робочих місць
за умовами праці

19.01.2017

Мазура О.М.

20.01.2017

Казімірчук А.Ю.

24.01.2017

Казімірчук А.Ю.

25.01.2017

Дяченко Д.К.

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

Державна установа
"Київський
обласний
Порядок проведення атестації робочих місць
м. Київ вул.Герцена, 31
лаболаторний
за умовами прац
Центр МОЗ
України

ТОВ "Раутм. Київ, вул. Північно- Порядок проведення атестації робочих місць
26.01.2017
Автоматик"
Сирецька 3
за умовами праці
Київський міський
центр
м. Київ вул. Героїв
Порядок проведення атестації робочих місць
репродуктивної
27.01.2017
Сталінграду, 16
за умовами прац
перетанальної
медицини
4.3 Відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інші нормативно-правові акти

Мазура О.М.

Казімірчук А.Ю.

36

37

38

39

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ПО ОХОРОНІ,
УТРИМАННЮ
ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЗЕМЕЛЬ
ВОДНОГО
ФОНДУ М.
КИЄВА "ПЛЕСО"

м.Київ, вул.
МикольськоСлобідська, 7,

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

05.01.2017

Курдюкова І.А.

09100, Київська обл., м.
Біла Церква, вул.
Леваневського, буд.87

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

10.01.2017

Бортяний Б.П.

3

Питання додержання трудового
Київська обл..
законодавства (питання оплати праці,
Ставищенський р-н смт. ведення кадрового діловодства, порядок
ТОВ " Моноліт"
Ставище вул.
надання щорічних основних та додаткових
С.Цимбала, 98
відпусток, відповідальність за порушення
вимог трудового законодавства)

10.01.2017

Іщенко Є.С.

4

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

10.01.2017

Сипливчак Н.В.

1

2

ТОВ ВФ "Рубікон"

ПП "Олант і К"

09100, Київська обл., м.
Біла Церква,
вул.Комсомольська,
буд.81, кв.61

40

41

42

43

44

5

6

7

8

9

ТОВ "Пілар"

Питання додержання трудового
законодавства (питання оплати праці,
вул. Північно-Сирецька, ведення кадрового діловодства, порядок
буд. 3, м.Київ, 04136
надання щорічних основних та додаткових
відпусток, відповідальність за порушення
вимог трудового законодавства)

11.01.2017

Ларіна Т.А.

12.01.2017

Курдюкова І.А.

ДЕРЖАВНА
АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ
"ХЛІБ УКРАЇНИ"

01033, м.Київ, вул.
Саксаганського,
будинок 1,

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

СТ " Надія"

09400, Київська обл.,
Ставищенський р-н,
смт. Ставище вул.
С.Цимбала, 43

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

16.01.2017

Іщенко Є.С.

09600; Київська обл.
смт Рокитне, вул.
Першотравнева, 4

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

17.01.2017

Пащенко Б.І.

09161, Київська
обл.,м.Біла Церква,
вул.Лісова, буд.2Б

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

20.01.2017

Бортяний Б.П.

Рокитнянський
ринок КРССТ

ТОВ "Санаторій
профілакторій
"Діброва"

45

46

47

48

49

10

11

12

13

14

ФОП Пелюх
Микола
Олександрович

08800, Київська обл. м.
Миронівка вул. Леніна,
73

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

20.01.2017

Андреєв О.А.

ФОП Носенко
Ніна
Олександрівна

Питання додержання трудового
09100, Київська обл. м.
законодавства (питання оплати праці,
Біла Церква вул.
ведення кадрового діловодства, порядок
Фадєєва, буд. 107-А, кв. надання щорічних основних та додаткових
69
відпусток, відповідальність за порушення
вимог трудового законодавства)

20.01.2017

Андреєв О.А.

вул.Шосе Сквирське,
буд.234

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

20.01.2017

Сипливчак Н.В.

09600; Київська обл.
смт Рокитне, вул.
Заводська, 17

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

24.01.2017

Пащенко Б.І.

вул. Івашкевича, буд. 3,
кв. 248, м. Київ, 04074

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

26.01.2017

Ларіна Т.А.

ТОВ "Петралекс"

ПП "Сімол"

ТОВ "Табакеро
Компані"

4.4 Відділ з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів

50

51

52

53

ДП "ШРБУ № 100 07335, Київська обл.,
"ВАТ "ДАК
Вишгородський район,
Автомобільні
село Демидів (код за
дороги України"
ЄДРПОУ 05423018)

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

16.01.2017

Марченко О.Ю.

2

КИЇВСЬКИЙ
03680, м. Київ, вул.
НАЦІОНАЛЬНИЙ
Велика Васильківська,
ЛІНГВІСТИЧНИЙ
буд. 73
УНІВЕРСИТЕТ

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

17.01.2017

Заплесвічко С.В.

3

03062, м.Київ,
ВУЛИЦЯ
ЧИСТЯКІВСЬКА,
будинок 6-10
(ідентифікаційний код
2312806769)

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

18.01.2017

Марченко О.Ю.

ПАТ
03038, м. Київ,
«ТРИКОТАЖНА Солом’янський район,
ФАБРИКА
вул. М. Грінченка, буд.
«РОЗА»
2/1

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

26.01.2017

Заплесвічко С.В.

05.01.2017

Рій В.І.

1

4

ФОП ОліховаБлажеєва Лілія
Вікторівна

5.1 Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці

54

1

КП
Київська обл., м.Тараща
"Таращатепломере
вул. Короленка, 15а
жа"

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

55

56

57

58

59

2

КП КОР
Київська обл., м.Біла
Білоцерівтепломер
Церква вул. Мережна, 3
ежа

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

12.01.2017

Рій В.І.

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

22.01.2017

Рій В.І.

3

ПСП "Кривець"

Київська обл.,
Ставищкнський р-н, с.
Криевець

4

ТОВ "МЖК-БУД
БЦ"

Київська обл., м. Біла
Церква

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

12.01.2017

Проценко Ю.М.

м. Біла Церква, бул.
Олександрійський, 106

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.

18.01.2017

Проценко Ю.М.

м. Біла Церва, вул.
Голубина, 11

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.

25.01.2017

Проценко Ю.М.

5

6

ТОВ
"Агропроменерго"

ТОВ
"Білоцерківський
хлібокомбінат"

60

61

62

63

64

65

66

ПП
Обухівміськвторре
сурси»

Київська обл., м.
Обухів, вул.
Київська,21

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

13.01.2017

Лазєв О.Л.

8

ТОВ ВТФ «ЕКМІ»

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

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

20.01.2017

Лазєв О.Л.

9

ТОВ «Омакс
інтернешнл»

Київська обл., м.
Обухів, вул.
Промислова , 16,

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

27.01.2017

Лазєв О.Л.

10

ТОВ "ЕфконПрофіль"

м. Київ, вул.
Новоконстянтинівська,
9

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

20.01.2017

Августін Ю.І.

11

ТОВ "НВП
м. Київ, пр-т Відрадний,
"Дискові системи"
95-С

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

27.01.2017

Августін Ю.І.

12

КП
"Баришівкатеплом
ережа"

Київська обл., смт.
Баришівка, вул.
Комсомольска, 18 А

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

23.01.2017

Тименко А.В.

ТОВ "Інга"

Київська обл., смт.
Бородянка, вул.
Вокзальна, 2 А

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

19.01.2017

Новик А.І.

7

13

67

14

ТОВ "Яблуко"

Київська обл.,
Бородянківський р-н,
Микуличі, вул.
Центральна, 10

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

26.01.2017

Новик А.І.

5.2 Відділ нагляду за об҆єктами котлонагляду та підйомними спорудами

68

1

69

2

70

3

71

4

72

5

73

6

74

7

75

8

76

9

ПАТ
"Київський
Київ, вул.
Безпечна експлуатація котлів
вітамінний
Копилівська,38
завод"
ПАТ
м. Вишневе, вуло.
Рембудкомплек
Безпечна експлуатація кранів
Київська, 15
т
ПМК-3 ЗАТ
Київ, вул.
Безпечна експлуатація
Украгрожитлоб Володимирська, 23
вантажопідіймальних кранів
уд
Б
КП Керуюча
компанія
Київ, вул.
Безпечна експлуатація кранів
Святошинськог
Симоненка
о р-ну
Київ, пов.
ТОВ ІБК
Безпечна експлуатація кранів
Георгіївський, 7
ПАТ
Київ, пр-т Науки,
"Маргариновий
Безпечна експлуатація кранів
3/2
завод"
Київ, Чапраївське
ПАТ "МЗБК"
Безпечна експлуатація кранів
шосе, 14
ТОВ АВ Метал
Київ,
Безпечна експлуатація кранів
груп
вул.Віскозна,32
КП Керуюча
компанія
Київ, вул.
Безпечна експлуатація підйомників
Шевченківськь
Білоруська,3
ого р-ну

12.01.2017

Іщук І.Г.

16.01.2017

Чернорвол О.В.

18.01.2017

Колесник М.Г.

18.01.2017

Федірків Т.В..

20.01.2017

Соловей С.М.

20.01.2017

Дударенко Є.В.

23.01.2017

Чернорвол О.В.

24.01.2017

Іщук І.Г.

25.01.2017

Федірків Т.В..

77

10

78

11

79

12

ВАТ"Завод
Київ,пр.
Безпечна експлуатація
художнього
Черпвонозоряний,
вантажопідіймальних кранів,
скла"
119
посудин працюючих під тиском
Дитяча
Київ, вул.
національна
В'ячеслава
Безпечна експлуатація газофікаторів
лікарня
Чорновола, 28/1
"Охматдит"
ПАТ
Київ, вул.
Безпечна експлуатація кранів
"Київвтормет"
Каунаська, 27

80

1

ТОВ "БК
"ЗЗБК№1"

м. Київ, вул.
Будіндустрії,5

81

2

ТОВ "БК
"Укрстальмонтаж"

м.Київ, вул.
Архітектора
Городецького, 11В

82

3

УВТК ПрАТ
"ДБК-4""

Київ, вул.Лугова,13

83

4

ТОВ «Українська
будівельна
компанія»

м. Київ, проспект
Червонозоряний, 44-а

84

5

ТОВ «КТК»

85

86

5.3 Відділ нагляду у будівництві
Дотримання вимог нормативно-правових
актів з охорони праці під час виконання
будівельних робіт
Дотримання вимог нормативно-правових
актів з охорони праці під час виконання
будівельних робіт
Дотримання вимог нормативно-правових
актів з охорони праці під час виконання
робіт

25.01.2017

27.01.2017

27.01.2017

Колесник М.Г.

Соловей С.М.

Дударенко Є.В.

06.01.2017

будівництво Коваль В.І.

11.01.2017

будівництво Демченко М.М,

12.01.2017

будівництво Пархоменко В.О.

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

12.01.2017

будівництво Пукас В.С.

м. Ірпінь, вул.
Радянська, 116 у
Київській області.

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

16.01.2017

будівництво Першко В.М.

6

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІ
СТЮ "
ГРАНДБУД "

01013, м.Київ, ХУТІР
ОСТРІВ, ВУЛИЦЯ
КАМИШИНСЬКА,
будинок 4

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

19.01.2017

будівництво Пархоменко В.О.

7

м.Київ, перетин вул.
ТОВ
Буслівської,12/ 14/2 та
"Житлобудінвест"
вул. Новосельської,
23/25/4

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

19.01.2017

будівництво Коваль В.І.

87

8

ТОВ "Солстрой"

88

9

ТОВ
«УКРСПЕЦБУДМ
ОНТАЖ - 2»

89

10

ТОВ "БК
"Універсал"

90

11

ТОВ
"Елітводотепломо
нтаж"

91

12

ПрАТ
"Київспецмонтаж"

92

13

ТОВ "Будакс"

93

14

ТОВ «Столичний
Будсоюз»

94

15

ТОВ «ІБК "Ізобуд»

95

1

ТОВ "Агровіта ІР"

96

2

ТОВ ЖитлоСервіс

97

3

ПАТ «Чинбар»

Дотримання вимог нормативно-правових
актів з охорони праці під час виконання
20.01.2017
будівельних робіт
Дотримання вимог нормативно-правових
м. Київ, проспект
актів з охорони праці під час виконання
20.01.2017
Червонозоряний, 44.
будівельних робіт
Дотримання вимог нормативно-правових
м. Київ,
вул.
актів з охорони праці під час виконання
23.01.2017
Героїв Космосу,2б
будівельних робіт
Дотримання вимог нормативно-правових
м.Київ, вул. Ярославів
актів з охорони праці під час виконання
25.01.2017
Вал,13/2, літера Б
будівельних робіт
Дотримання вимог нормативно-правових
01010,м.
актів з охорони праці під час виконання
26.01.2017
Київ,вул.Аніщенка,3Б
будівельно-монтажних робіт
Дотримання вимог нормативно-правових
м. Київ, вул.
актів з охорони праці під час виконання
26.01.2017
Кондратюка,1
будівельних робіт
Дотримання вимог нормативно-правових
м. Київ, проспект
актів з охорони праці під час виконання
27.01.2017
Червонозоряний, 44.
будівельних робіт
Дотримання вимог нормативно-правових
м. Київ, пров.
актів з охорони праці під час виконання
30.01.2017
Куренівський,17
будівельних робіт
5.4 Відділ нагляду на виробництві і на об҆єктах підвищеної небезпеки
Безпечна експлуатація систем
м.Ірпінь, вул.
газопостачання. Організація проведення
03.01.2017
Шевченка,
технічних оглядів та обслуговування систем
газопостачання.
Дотримання вимогнор мативних актів з
м. Київ,првул.
охорони праці та промислової безпеки при
04.01.2017
Бехтеревський, 14
експлуатації об´єктів системи
газопостачання
Дотримання вимогнормативних актів з
м. Київ, вул.
охорони праці та промислової безпеки при
05.01.2017
Куренівська,21
експлуатації об´єктів системи
газопостачання
м. Київ, вул. Б.Гмирі,
1А

будівництво Демченко М.М,

будівництво Пукас В.С.

будівництво Першко В.М.

будівництво Демченко М.М,

будівництво Пархоменко В.О.

будівництво Коваль В.І.

будівництво Пукас В.С.

будівництво Першко В.М.

Закомірний О.О.

Голубов С.В.

Силенок В.А.

4

ТОВ "Хліба
Київщини"

5

КП "Миронівка
житло"

100

6

ТОВ ''Август
Плюс"

101

7

КП Житлосервіс

102

8

ТОВ "Торговий
дім"

103

9

ПАТ
"ХІМВОЛОКНО"

104

10

ТОВ "Транспортна
компанія
"Столиця"

105

11

ТОВ МХ"Атлант
М"

12

ФГ "Припіяло
Андрія
Васильовича"

98

99

106

Безпечна експлуатація систем
Київська обл., смт.
газопостачання. Організація проведення
Володарка,
технічних оглядів та обслуговування систем
вул.Коцюбинського, 56
газопостачання.

05.01.2017

Мягкоход В.Ю.

Безпечна експлуатація систем гзопостачання.
Дотримання вимог безпеки під час
виконання робіт з технічного
обслуговування, експлуатації ДВК

06.01.2017

Дідик А.П.

10.01.2017

Закомірний О.О.

11.01.2017

Ахрименко В.П.

11.01.2017

Чистяков М.О.

11.01.2017

Стахів Т.М.

11.01.2017

Аврамчук Ю.М.

11.01.2017

Голубов С.В.

12.01.2017

Дідик А.П.

08800, Київська обл., м.
Миронівка, пров.
Стрільця, 9

Безпечна експлуатація систем
газопостачання. Організація проведення
технічних оглядів та обслуговування систем
газопостачання.
м. Київ,пр-т Науки,
Безпечна експлуатація систем
80А/73
газопостачання.
Безпечна експлуатація систем
м.Обухів, вул. Київська,
газопостачання. Організація проведення
99
технічних оглядів та обслуговування систем
газопостачання.
Організація безпечного газонебезпечних
м. Київ, вул.
робіт у колодязях, колекторах, замкненому
Магнітогорська, 1
просторі приміщеннях каналізаційних
насосних станцій
Київська обл., КиєвоБезпечна експлуатація систем
Святошинський р-н, м.
газопостачання.
Вишневе, вул. Остапа
Вишні, 1
Дотримання вимогнормативних актів з
охорони праці та промислової безпеки при
КиївЛепсе,4
експлуатації об´єктів системи
газопостачання
смт. Гостомель, вул.
Леніна, 68

08832, Київська обл.,
Безпечна експлуатація систем
Миронівський район, с.
гзопостачання. Виконання пусконаладочних
Зеленьки, вул. Братів
робіт.
Морозових, буд. 59-А

107

13

108

14

109

15

110

16

111

17

112

18

113

19

114

20

115

21

КП
«Київжилспецексп
луатація» (ДОК
"Джерело")

Дотримання вимогнормативних актів з
охорони праці та промислової безпеки при
експлуатації об´єктів системи
газопостачання
Заходи з підготовки газових господарств до
м. Київ, вул. Лаврська,
роботи (котелень, топкових, сезонно
НВП ,,Навігатор"
27
працюючого газового обладнання) в осінньозимовий період 2016-17рр
Безпечна експлуатація систем
м.Обухів, вул.
газопостачання. Організація проведення
ТОВ ''Лаверна''
Каштанова, 3Б
технічних оглядів та обслуговування систем
газопостачання.
Київська обл., КиєвоДП "Трентон
Безпечна експлуатація систем
Святошинський р-н, м.
Трейдінг"
газопостачання.
Вишневе, вул.
Святошинська, 40-А
Заходи з підготовки газових господарств до
ТОВ
м. Київ, вул.
роботи (котелень, топкових, сезонно
,,Інтербудсервіс"
Жилянська, 146
працюючого газового обладнання) в осінньозимовий період 2016-17рр
Безпечна експлуатація систем
ТОВ ''Обухівський
м.Обухів, вул.
газопостачання. Організація проведення
вентиляційний
Промислова, 9
технічних оглядів та обслуговування систем
завод ЛТД''
газопостачання.
Безпечна експлуатація систем
ТОВ ''Трак центр
смт. Гостомель, вул.
газопостачання. Організація проведення
ЛТД"
Чапаєва, 1
технічних оглядів та обслуговування систем
газопостачання.
КП"Українське
Київська обл.,м.
Дотримання вимог нормативно-правових
водопровідноУкраїнка, пл.
актів з охорони праці під час виконання
каналізаційне
Шевченка, 1
газонебезпечних робіт
господарство"
Дотримання вимогнормативних актів з
Іванківський
Київська область,
охорони праці та промислової безпеки при
хлібзавод
м.Іванків,
експлуатації об´єктів системи
Іванківського РСТ
вул.Хоменка,19
газопостачання
Київська область, м.
Буча, вул.
Інститутська,48

13.01.2017

Силенок В.А.

13.01.2017

Смолянець В.Є.

13.01.2017

Чистяков М.О.

16.01.2017

Аврамчук Ю.М.

17.01.2017

Смолянець В.Є.

17.01.2017

Чистяков М.О.

17.01.2017

Закомірний О.О.

18.01.2017

Стахів Т.М.

18.01..2017

Голубов С.В.

116

22

ТОВ «Яворина
Бетріб»

Київська область, м.
Вишгород, вул.
Ватутіна,160

117

23

ТОВ"Інтерфарм
Глобал"

м. Київ,вул.
Заболотного, 150

24

КЗ
"Ставищенський
районний центр
первинної медикосанітарної
допомоги"

Київська обл., смт.
Ставише, вул. С.
Цимбала, 15

119

25

ПАТ
,,УКРАТОММАШ
"

120

26

121

27

122

28

123

29

124

30

118

Дотримання вимогнормативних актів з
охорони праці та промислової безпеки при
експлуатації об´єктів системи
газопостачання
Безпечна експлуатація систем
газопостачання.
Безпечна експлуатація систем
газопостачання. Організація проведення
технічних оглядів та обслуговування систем
газопостачання.

Заходи з підготовки газових господарств до
роботи (котелень, топкових, сезонно
працюючого газового обладнання) в осінньозимовий період 2015-16рр
Безпечна експлуатація систем
Обухывський район,
ТОВ ''Деметрагазопостачання. Організація проведення
с.Нові Безрадичі, вул.
хліб''
технічних оглядів та обслуговування систем
Піщана, 59
газопостачання.
Київська обл., КиєвоТОВ "Полігон
Безпечна експлуатація систем
Святошинський р-н, м.
Авто"
газопостачання.
Вишневе, вул.
Чорновола, 41-А
Заходи з підготовки газових господарств до
РСП
Аеропорт, м.
роботи (котелень, топкових, сезонно
Киевцентраеро Бориспіль, Київска обл працюючого газового обладнання) в осінньозимовий період 2016-17рр
Безпечна експлуатація систем
СПД - ФО Онатій м.Обухів, вул. Миру,
газопостачання. Організація проведення
В.Т.
8А
технічних оглядів та обслуговування систем
газопостачання.
Безпечна експлуатація систем
м. Київ, вул.
газопостачання. Організація проведення
ТОВ ''Балекс"
Здолбунівська, 6
технічних оглядів та обслуговування систем
газопостачання.
Київська обл, м.
Бориспіль, вул.
Київський шлях, 14

18.01..2017

Силенок В.А.

18.01.2017

Ахрименко В.П.

19.01.2017

Мягкоход В.Ю.

20.01.2017

Смолянець В.Є.

20.01.2017

Чистяков М.О.

20.01.2017

Аврамчук Ю.М.

24.01.2017

Смолянець В.Є.

24.01.2017

Чистяков М.О.

24.01.2017

Закомірний О.О.

31

ТОВ"АгротрансХолдінг"

Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, м.
Вишневе, вул.
Чорновола, 43

32

КП "Ірпінське
водопровідноканалізаційне
господарство"

Київська обл., м. Ірпінь,
вул. 3-го
Інтернаціоналу, 1

127

33

ТОВ
Крахмалопродукти
України

Київська область, с.
Оране, вул.Червоний
шлях 29

128

34

ТОВ"Балтіморпор
т"

м. Київ,вул.
Лобановського, 22

129

35

ТОВ ''Автотранс Обухів''

м. Українка, вул.
Промислова, 7

130

36

ФОП Сімонов О.
М.

м. Біла Церква, вул. Я.
Мудрого, 43

131

37

Державне
підприємство
«Київська офсетна
фабрика»

м. Київ, вул.
Бережанська,1

132

38

АТ "Меблі Сам"

м. Київ,вул. Трутенка,
10

133

39

КП "Київпастранс"
(Автобусний парк
№ 6)

125

126

Безпечна експлуатація систем
газопостачання.

24.01.2017

Аврамчук Ю.М.

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

25.01.2017

Стахів Т.М.

25.01.2017

Голубов С.В.

25.01.2017

Ахрименко В.П.

26.01.2017

Чистяков М.О.

26.01.2017

Мягкоход В.Ю.

27.01.2017

Силенок В.А.

Дотримання вимогнормативних актів з
охорони праці та промислової безпеки при
експлуатації об´єктів системи
газопостачання
Безпечна експлуатація систем
газопостачання.
Безпечна експлуатація систем
газопостачання. Організація проведення
технічних оглядів та обслуговування систем
газопостачання.
Безпечна експлуатація систем
газопостачання. Організація проведення
технічних оглядів та обслуговування систем
газопостачання.
Дотримання вимогнормативних актів з
охорони праці та промислової безпеки при
експлуатації об´єктів системи
газопостачання

Безпечна експлуатація систем
31.01.2017
газопостачання.
Дотримання вимогнормативних актів з
м. Київ, вул.
охорони праці та промислової безпеки при
31.01.2017
Пухівська,4.
експлуатації об´єктів системи
газопостачання
5.5 Відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

Ахрименко В.П.

Силенок В.А.

134

135

136

137

Філія КЗ КОР
«КОЦЕМД та МК
«Вишгородська
станція екстреної
медичної
допомоги»

Київська область,
Вишгородський р-н,
м.Вишгород, вул.
Кургузова, 1

Нарада, щодо дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт в зимовий період.

04.01.2017

Дігтяр С.І.

2

ТОВ «Фастівський
хлібокомбінат».

Київська обл., м.
Фастів, вул. Соборна,
43

Нарада з спеціалістами та працівниками
підприємства, щодо підвищення рівня
промислової безпеки та охорони праці при
експлуатації обладнання підвищеної
небезпеки в хлібопекарській промисловості.

05.01.2017

Карлаш А.І.

3

ФОП Коновалов
Ярослав
Анатолійович

Безпечне ведення робіт в зимовий період.

06.01.2017

Чорний О.М.

4

Ставищенська
РДА
(підприємства
ветеринарної
медицини)

Київська обл.
Нарада, щодо дотримання вимог нормативноСтавищенський р-н.
правових актів з охорони праці під час
смт. Ставище вул. Івана організації та виконання робіт підвищеної
Франка 5
небезпеки

10.01.2017

Легеза В.П.

10.01.2017

Карлаш А.І.

10.01.2017

Кулініч М.В.

1

07200, Київська обл.,
Іванківський р-н,
с. Зимовище, вул.
Леніна, 62

138

5

ТОВ «Укрюг»

Нарада з спеціалістами та працівниками
підприємства, щодо підвищення рівня
Київська обл.,
промислової безпеки та охорони праці під
Білоцерківський район,
час експлуатації та утримання у безпечному
село Шкарівка, вул.
технічному стані внутрішньозаводського та
МИРУ, будинок 1 А
внутрішньоцехового транспорту на
підприємстві.

139

6

ТОВ "Санрайз"

вул. Радгоспівська, 13,
м. Васильків, Київська
обл.

Безпечне ведення робіт в зимовий період.
Профілактика травматизму.

140

7

ФОП Хомрач
Віталій
Володимирович

Безпечне ведення робіт в зимовий період.

10.01.2017

Чорний О.М.

141

8

вул. Гутніченка, 9, с.
Безпечне ведення робіт в зимовий період.
ТОВ "Теракота" Небрат, Бородянський рПрофілактика травматизму.
н, Київська обл.

10.01.2017

Тетерський А. Ц.

10.01.2017

Довгополюк М.Д.

10.01.2017

Боярський М. М.

10.01.2017

Пономаренко І.Г.

10.01.2017

Мазурок В.А.

10.01.2017

Маренець С.Г.

11.01.2017

Дігтяр С.І.

142

9

143

10

144

11

145

12

146

13

147

14

07400. Київська обл., м.
Бровари, вул.
Возз’єднання, 7, кв. 3

Безпечне ведення робіт і підвищення
промислової безпеки об’єктів і
Круглий стіл з
Броварський р-н, м.
технологічних процесів, забезпечення
працівниками
Бровари, вул.
надійної та безаварійної роботи
ЖКГ
Шевченка, 31
технологічного обладнання, устаткування в
зимовий період.
Семінар-нарада на тему:Проведення
профілактичних заходів щодо поліпшення
стану охорони праці. Недопущення
ТОВ "ШЕНм. Вишневе,
виробничого травматизму. Доведення
СЕРВІС
Червоноармійська, 2,
інформації про «Порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві»
Стан охорони праці на підприємстві.
ТОВ «Березанська
Київська обл. , м.
Нормативно-правова документація з
суконна фабрика» Березань,вул.Фрунзе,5, охорони праці. Виконання робіт підвищеної
небезпеки.
КП УЗН
вул. Визволителів, 6 м. Промислова безпека експлуатації котлів на
Дніпровського
Київ
твердому паливі.
району м. Києва
Безпечне ведення робіт і підвищення
промислової безпеки об’єктів і
ПрАТ «АФ
с. Садове,
технологічних процесів, забезпечення
Березанська
Баришівського району
надійної та безаварійної роботи
птахофабрика»
технологічного обладнання, устаткування в
зимовий період.
Вишгородська
Київська область,
Нарада, щодо дотримання вимог нормативнорайонна лікарня
Вишгородський р-н,
правових актів з охорони праці під час
ветиринарної
смт. Димер,вул.
виконання робіт в зимовий період.
медицини
Революції,49

15

Миронівське
районне споживче
товариство

м. Миронівка вул..
Паризької Комуни, 7,

Організація безпечного виконання робіт

11.01.2017

Щербина В.Д.

16

ДУ Інститут
фтізіатрії та
пульманології ім.
Ф.Г. Яновского
НАМН України

м.Київ, вул. М .
Амосова, 10

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.

12.01.2017

Бровченко Т.Ф.

150

17

Філія №1 ТОВ
«БУДМАКС»

вул. Велика
Васильківська, 143/2, м.
Київ

Підготовка до осінньо-зимового періоду,
проведення профілактичних заходів щодо
поліпшення стану охорони праці на
підприємстві та недопущення травматизму

13.01.2017

Лисенко В.В.

151

18

ТОВ "Алдонат"

вул. Щорса, 15, с.
Юрівка, Макарівський
р-н, Київська обл.

Безпечне ведення робіт в зимовий період.
Профілактика травматизму.

16.01.2017

Тетерський А. Ц.

152

19

ТОВ «Компанія
«Юнівест
Маркетинг»

Київська область,
м.Фастів, вул.
Поліграфічна, 10

16.01.2017

Чекардін Ю.Ю.

153

20

НВПП "А.В. Нові
Технології"

Київська обл, м.
Ржищів, вул.
Незалежності,7

16.01.2017

Шевченко О.М

Київська обл,
Стан охорони праці на підприємстві.
П.Хмельницький р-н, Нормативно-правова документація з охорони
с.Соснова,
праці. Проведення робіт в зимовий період.

16.01.2017

Пономаренко І.Г.

Безпечне ведення робіт і підвищення
промислової безпеки об’єктів і
технологічних процесів, забезпечення
надійної та безаварійної роботи
технологічного обладнання, устаткування в
зимовий період.

16.01.2017

Маренець С.Г.

148

149

154

155

21

22

ПП «Соснова»

ТОВ «Агрістейт»

с. Ничіпорівка,
Яготинського району

Проведення профілактичних заходів щодо
поліпшення стану охорони праці та не
допущення травматизму в шкільних
навчальних закладах в осінньо-зимовий
період.
Нарада з посадовими особами,
спеціалістами підприємства, щодо
дотримання вимог безпеки під час
опалювального сезону в осінньо-зимовий
період

156

23

Тетіївська РДА
(підприємства
ветеринарної
медицини)

17.01.2017

Легеза В.П.

Нарада з спеціалістами та працівниками
підприємства, щодо підвищення рівня
Київська обл Київська
промислової безпеки та охорони праці під
обл., Фастівський р/н, с.
час експлуатації та утримання у безпечному
Мала Снітинка, вул.
технічному стані внутрішньозаводського та
Гагаріна, буд.160Б
внутрішньоцехового транспорту на
підприємстві.

17.01.2017

Карлаш А.І.

вул. Будьонного, 4 м.
Українка, Обухівський
р-н,Київська обл.

Безпечне ведення робіт в зимовий період.
Профілактика травматизму.

17.01.2017

Кулініч М.В.

07500 Київська обл.,
ТОВ
Баришівський р-н, смт.
"Буденергоресурс"
Баришівка, вул.
Жовтнева, 126

Безпечне ведення робіт в зимовий період.

17.01.2017

Чорний О.М.

17.01.2017

Довгополюк М.Д.

17.01.2017

Боярський М. М.

17.01.2017

Мазурок В.А.

157

24

ТОВ «Аміда
плюс»

158

25

ТОВ "Компанія
Май Україна"

159

26

Нарада, щодо дотримання вимог нормативноКиївська обл. м.Тетіїв,
правових актів з охорони праці під час
вул. Будьонного, 88
організації та виконання робіт підвищеної
небезпеки

160

27

Круглий стіл з
працівниками у
легкій
промисловості

161

28

ДП "АДІДАСУкраїна"

162

29

КП УЗН
Дарницького
району м. Києва

Безпечне ведення робіт і підвищення
промислової безпеки об’єктів і
Броварський р-н, м.
технологічних процесів, забезпечення
Бровари,
надійної та безаварійної роботи
вул.Незалежності, 16
технологічного обладнання, устаткування в
зимовий період.
Семінар-нарада на тему:Проведення
профілактичних заходів щодо поліпшення
стану охорони праці. Недопущення
м. Київ, вул. Гарматна,
виробничого травматизму. Доведення
4.
інформації про «Порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві»

вул. Горлівська, 220, м.
Київ

Промислова безпека експлуатації котлів на
твердому паливі.

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.

18.01.2017

Бровченко Т.Ф.

Безпечне ведення робіт в зимовий період.
Профілактика травматизму.

20.01.2017

Тетерський А. Ц.

ТОВ «РЕХАУ»

вул. Ковпака, 17, кв. 34, м. Київ

Підготовка до осінньо-зимового періоду,
проведення профілактичних заходів щодо
поліпшення стану охорони праці на
підприємстві та недопущення травматизму

20.01.2017

Лисенко В.В.

33

КМЗ "
Рокитнянський
районний центр
первинної медикосанітарної
допомоги"

Київська обл, смт
Рокитне, вул.
Вокзальна,12

Нарада з посадовими особами,
спеціалістами підприємства, щодо
дотримання вимог безпеки під час
опалювального сезону в осінньо-зимовий
період

23.01.2017

Шевченко О.М

34

ФГ «Зоря»

с. Войкове,Згурівський
район,
вул.
Комсомольська,23,

Стан охорони праці в господарстві.
Виконання робіт підвищеної небезпеки.

23.01.2017

Пономаренко І.Г.

23.01.2017

Маренець С.Г.

24.01.2017

Легеза В.П.

30

Управління
охорони здоров’я
Деснянського
району в місті
Києві

м. Київ, вул.
Закревського, 81/1.

31

Бородянський
професійний
аграрний ліцей

вул. Київська, 12, смт.
Бородянка,
Бородянський р-н,
Київська обл.

32

166

167

163

164

165

168

169

35

ТОВ «Агро С»

с. Селище,
Баришівського району

Безпечне ведення робіт і підвищення
промислової безпеки об’єктів і
технологічних процесів, забезпечення
надійної та безаварійної роботи
технологічного обладнання, устаткування в
зимовий період.

36

Володарська РДА
(підпиємства
харчової та
переробної
промисловості )

Київська обл. смт.
Володарка площа
Миру, 4

Нарада, щодо дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
організації та виконання робіт підвищеної
небезпеки

170

37

ВП НАУ
біоресурсів і
природокористува
ння України «
Великоснітинське
НДГ ім.
Музиченка»

171

38

ТОВ "Металеві
меблі"

вул. 40 4 м. Українка,
Обухівський рн,Київська обл.

Безпечне ведення робіт в зимовий період.
Профілактика травматизму.

24.01.2017

Кулініч М.В.

39

Фізична особапідприємець
«Глущенко Ігор
Анатолійович»

08292, Київська обл., м.
Буча, вул. Вокзальна,
101, кв. 48

Безпечне ведення робіт в зимовий період.

24.01.2017

Чорний О.М.

173

40

Круглий стіл з
працівниками
медичних закладів
разом з
Броварською РДА

Броварський р-н, м.
Бровари, вул.
Шевченка, 33

Безпечне ведення робіт і підвищення
промислової безпеки об’єктів і
технологічних процесів, забезпечення
надійної та безаварійної роботи
технологічного обладнання, устаткування в
зимовий період.

24.01.2017

Довгополюк М.Д.

174

41

КП УЗН
вул. Електротехнічна,
Деснянського р-ну
26, м. Київ

Промислова безпека експлуатації котлів на
твердому паливі.

24.01.2017

Мазурок В.А.

25.01.2017

Дігтяр С.І.

25.01.2017

Бровченко Т.Ф.

25.01.2017

Щербина В.Д.

172

42

ТОВ "Ліспром"

176

43

ДУ Інститут
педіатрії,
акушерства і
гінекології НАМН
України

177

44

Богуславська ЦРЛ

175

Київська обл.,
Фастівський р-н, с.
В.Снітинка, вул.
Леніна, буд.10

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

24.01.2017

Карлаш А.І.

Київська область,
Нарада, щодо дотримання вимог нормативноІванківський р-н, смт.
правових актів з охорони праці під час
Іванків, вул.Івана
виконання робіт в зимовий період.
Проскури, 5
Проведення профілактичних заходів щодо
поліпшення стану охорони праці на
04050, м.Київ, вул. П.
підприємствах охорони здоров’я, для
Майбороди, 8.
недопущення травматизму. Дотримання
нормативно-правових актів з охорони праці
на роботах підвищеної небезпеки.
м. Богуслав, вул..
Організація безпечного виконання робіт
Франка,27

45

Управління
охорони здоров’я Київська обл., м. Ірпінь,
Ірпінської міської
вул. Садова, 38.
ради у Київській
обл.

179

46

Ставищенська
Київська обл. смт.
Нарада, щодо дотримання вимог безпеки під
РДА
Ставище вул. Цимбала час проведення зимово-стійлового періоду в
(сільськогосподарс
Сергія, 35/1
тваринництві
ькі підприємства)

180

47

ПП «Планета»

вул. Будьонного, 4 м.
Українка, Обухівський
р-н,Київська обл.

48

ТОВ "Олві Сталь
Трейд"

вул. Вишнева, 1, м.
Вишневе, КиєвоСвятошинський р-н,
Київська обл.

182

49

Круглий стіл з
працівниками
деревообробної
галузі

Броварський р-н, м.
Бровари, вул.
Щолківська, 2

183

50

ТОВ «АФ
Дружба»

с. Капустинці,
Яготинського району

184

51

ТОВ "Сава"

м.Київ, вул.
Автозаводська,11

178

181

Проведення профілактичних заходів щодо
поліпшення стану охорони праці та не
допущення травматизму в шкільних
навчальних закладах в осінньо-зимовий
період.

26.01.2017

Чекардін Ю.Ю.

27.01.2017

Легеза В.П.

Безпечне ведення робіт в зимовий період.
Профілактика травматизму.

27.01.2017

Кулініч М.В.

Підготовка до осінньо-зимового періоду,
проведення профілактичних заходів щодо
поліпшення стану охорони праці на
підприємстві та недопущення травматизму

27.01.2017

Лисенко В.В.

30.01.2017

Довгополюк М.Д.

30.01.2017

Маренець С.Г.

31.01.2017

Дігтяр С.І.

Безпечне ведення робіт і підвищення
промислової безпеки об’єктів і
технологічних процесів, забезпечення
надійної та безаварійної роботи
технологічного обладнання, устаткування в
зимовий період.
Безпечне ведення робіт і підвищення
промислової безпеки об’єктів і
технологічних процесів, забезпечення
надійної та безаварійної роботи
технологічного обладнання, устаткування в
зимовий період.
Нарада, щодо дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці під час
виконання робіт в зимовий період.
5.6 Відділ нагляду на транспорті та зв҆язку

185

186

187

1

2

3

Ст. КоростеньПодільський ВП
Коростенська
дирекція
залізнинчних
перевезень
Регіональної філії
"Південно-Західна
залізниця" ПАТ
"Українська
залізниця"

центр технічного
обслуговування
тролейбусів КП
"Київпастранс"

ТОВ
"АЕРОХЕНДЛІНГ

м. Коростень вул.
Корольова 31

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-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.

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці в
галузі транспорту.
2. Стан виробничого травматизму на
м. Київ, вул.Сирецька
підприємствах Київщини за 2016 рік і
б. 25
причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого травматизму.

м. Бориспіль,
АЕРОПОРТ

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці в
транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму нв
підриємства Київщини за 2015 рік і причини
його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого травматизму.

04.01.2017

Волощук В.О.

05.01.2017

Панченко В.О.

10.01.2017

Шевела Є.О.

188

189

190

191

4

5

6

7

Ст. Сокорики ВП
Коростенська
дирекція
залізнинчних
Коростенський район,
перевезень
с. Березівка, вул.
Регіональної філії
Гранітна 14
"Південно-Західна
залізниця" ПАТ
"Українська
залізниця"

автобусний парк
№8 КП
"Київпастранс"

ПРАТ
"АВІАКОМПАНІ
Я "МІЖНАРОДНІ
АВІАЛІНІЇ
УКРАЇНИ"

ТОВ «КИЇВЕКСПРЕС-1»
КВЕД 49.31

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-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.

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

м. Бориспіль,
АЕРОПОРТ

м. Київ, вул. Службова
5

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці в
транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму нв
підриємства Київщини за 2015 рік і причини
його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого травматизму.
1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці
2. Стан виробничого травматизму за 2016
рік.

11.01.2017

Волощук В.О.

11.01.2017

Панченко В.О.

12.01.2017

Шевела Є.О.

13.01.2017

Сергієнко Ю.М.

192

193

194

8

9

10

ТОВ "Т.Л.
ТРАНС"

м. Київ, вул.
Симиренка, 36

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці в
транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму нв
підриємства Київщини за 2015 рік і причини
його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого травматизму.

13.01.2017

Шевела Є.О.

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на
підприємствах ПЗз за 2016 рку.
2.
23100, Вінницька обл., Дотримання виконання вимог нормативно
м. Жмеринка, вул.
правових актів з охорони праці.
Одеська, 91
3. Особливості виконання робіт у колійному
господарстві.
4. Виконання
робіт у зимовий період.

16.01.2017

Кицюк О.О.

Ст. Бехи ВП
Коростенська
1. Дотримання вимог законодавчих та
дирекція
нормативно-правових актів з охорони праці,
залізнинчних
Коростенський район
наслідки та відповідальність за порушення
перевезень
ст. Бехи с.Михайлівка
цих вимог.
Регіональної філії
вул. Центральна 1г
2. Стан виробничого травматизму за 2016р.
"Південно-Західна
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт
залізниця" ПАТ
на станціях і вокзалах.
"Українська
залізниця"

16.01.2017

Волощук В.О.

ВП Жмеринська
дистанція
захисних
лісонасаджень

195

196

197

198

11

12

ТОВ «Українська
авіаційна компанія
«АЕРОСТАР»

ВП Жмеринська
дистанція
сигналізації та
зв'язку

13

тролейбусне депо
№2 КП
"Київпастранс"

14

Регіональна філія
"Одеська
залізниця"
ПАТ
"Укрзалізниця"

м. Бориспіль,
АЕРОПОРТ

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці в
транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму нв
підриємства Київщини за 2015 рік і причини
його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого травматизму.

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на
підприємствах ПЗз за 2016 рку.
2.
23100, Вінницька обл., Дотримання виконання вимог нормативно
м. Жмеринка, вул.
правових актів з охорони праці.
Олійника, 6
3. Особливості виконання робіт у колійному
господарстві.
4. Виконання
робіт у зимовий період.

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.

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на
підприємствах ПЗз за 2016 рку.
2.
Дотримання виконання вимог нормативно
65012 м. Одеса, вул.
правових актів з охорони праці.
Пантелеймонівська,19
3. Особливості виконання робіт у колійному
господарстві.
4. Виконання
робіт у зимовий період.

16.01.2017

Шевела Є.О.

17.01.2017

Кицюк О.О.

18.01.2017

Панченко В.О.

20.01.2017

Кицюк Р.І.

199

200

201

202

Ст. Ігнатпіль ВП
Коростенська
дирекція
залізнинчних
перевезень
Регіональної філії
"Південно-Західна
залізниця" ПАТ
"Українська
залізниця"

Овруцький район, с.
Ігнатпіль, вул.
Залізнична 33 а

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-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.

20.01.2017

Волощук В.О.

20.01.2017

Сергієнко Ю.М.

17

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на
підприємствах ПЗз за 2016 рку.
2.
СП служба колії
Дотримання виконання вимог нормативно
Регіональної філії 65012 м. Одеса, вул.
правових актів з охорони праці.
"Одеська
Пантелеймонівська, 19
3. Особливості виконання робіт у колійному
залізниця"
господарстві.
4. Виконання
робіт у зимовий період.

21.01.2017

Кицюк Р.І.

18

СП служба
локомотивного
господарства
65012 м. Одеса, вул.
Регіональної філії Пантелеймонівська, 19
"Одеська
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на
підприємствах ПЗз за 2016 рку. 2. Аналіз
обставин та причин нещесних випадків у
локомотивному господарстві ПАТ
"Укрзалізниця" за 2016 рік. 3. Особливості
виконання робіт у локомотивному
господарстві в зимовий період.

22.01.2017

Кицюк Р.І.

15

16

ТОВ «КЛАЙТ»
КВЕД 49.31

м. Вишневе, вул.
Святошинська, 28

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці
2. Стан виробничого травматизму за 2016
рік.

203

204

205

206

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на
підприємствах ПЗз за 2016 рку.
2.
16500, Чернігівська
Дотримання виконання вимог нормативно
обл., Бахмацький р-н.,
правових актів з охорони праці.
м. Бахмач, вул.
3. Особливості виконання робіт у колійному
Батуринська, 88
господарстві.
4. Виконання
робіт у зимовий період.

23.01.2017

Кицюк О.О.

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-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.

23.01.2017

Волощук В.О.

24.01.2017

Кицюк О.О.

25.01.2017

Шевела Є.О.

19

Бахмацька
дистанція
захисних
лісонасаджень

20

Ст. Потаповичі ВП
Коростенська
дирекція
залізнинчних
перевезень
Регіональної філії
"Південно-Західна
залізниця" ПАТ
"Українська
залізниця"

21

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на
підприємствах ПЗз за 2016 рку. 2.
ВП Жмеринська 23100, Вінницька обл., Дотримання виконання вимог нормативно
дистанція
м. Жмеринка, вул.
правових актів з охорони праці. 3.
електропостачання
Тунельна, 24
Особливості виконання робіт на
електрофікованих лініях. 4. Виконання робіт
у зимовий період.

22

ТОВ «Українськосередземноморські
авіалінії»

Овруцький район, с.
Потаповичі, вул.
Залізнична 20

м. Бориспіль,
АЕРОПОРТ

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці в
транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму нв
підриємства Київщини за 2015 рік і причини
його настання.
3. Організаційні та технічні заходи
попередження виробничого травматизму.

207

208

209

210

23

КП «ШЕУ
Шевченківського
району»

25.01.2017

Панченко В.О.

24

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на
підприємствах ПЗз за 2016 рку. 2.
30401, Хмельницький
Дотримання виконання вимог нормативно
ВП Локомотивне
обл., м. Шепетівка, вул.
правових актів з охорони праці. 3.
депо Шепетівка
Привокзальна, 3
Особливості виконання робіт в
локомотивному господарстві 4. Виконання
робіт у зимовий період.

27.01.2017

Кицюк Р.І.

25

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

27.01.2017

Кицюк Р.І.

1. Аналіз стану виробничого травмвтизму на
підприємствах ПЗз за 2016 рку. 2.
30401, Хмельницька
Дотримання виконання вимог нормативно
обл., м. Шепетівка, вул.
правових актів з охорони праці. 3.
Хвильового, 5
Особливості виконання робіт на
підприємствах зв'язку. 4. Виконання робіт у
зимовий період.

27.01.2017

Кицюк Р.І.

26

ВП Шепетівська
колійна машинна
станція

ВП Шепетівська
дистанція
сигналізації та
зв'язку

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.

30401, Хмельницька
обл., м. Шепетівка,
Новоград-Волинське
шосе, 4

211

212

27

28

ТОВ
«КАРГОЛЕНД»
КВЕД 49.41

м. Київ, пров.
Коломийський 6

1. Дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці
2. Стан виробничого травматизму за 2016
рік.

27.01.2017

Сергієнко Ю.М.

30.01.2017

Волощук В.О.

04655, м.Київ
вул.Богатирська, 3,
Оболонський р-н.

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.

05.01.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

м.Київ, пр-т Науки, 1

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.

10.01.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

Ст. Овруч ВП
Коростенська
1. Дотримання вимог законодавчих та
дирекція
нормативно-правових актів з охорони праці,
залізнинчних
наслідки та відповідальність за порушення
перевезень
м. Овруч, вул. Сабурова
цих вимог.
Регіональної філії
70
2. Стан виробничого травматизму за 2016р.
"Південно-Західна
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт
залізниця" ПАТ
на станціях і вокзалах.
"Українська
залізниця"
9. Відділ гірничого нагляду

213

214

1

2

ПАТ "Оболонь"

ПАТ "Київська
кондитерська
фабрика "Рошен"

215

Дотримання вимог нормативно-правових
актів з охорони праці, та промислової
Київська обл.,
безпеки при веденні гірничих робіт на
м.Яготинвул, Філатова,
артсвердловинах. Аналіз виконання
112
протокольних рішень, прийнятих під час
узгодження планів відбору води на 2017 рік.

17.01.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

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.

20.01.2017

Шестаковський В.В.

5

Дотримання вимог нормативно-правових
07353, Київська
актів з охорони праці, та промислової
обл.Вишгородський рбезпеки при веденні гірничих робіт на
ТОВ "Чіпси-Люкс"
н.с.Старі Петрівці, вул.
артсвердловинах. Аналіз виконання
Польова, 17
протокольних рішень, прийнятих під час
узгодження планів відбору води на 2017 рік.

24.01.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

6

Дотримання вимог нормативно-правових
актів з охорони праці, та промислової
Києво-Святошинський
ПАТ "Вімм-Билльбезпеки при веденні гірничих робіт на
р-н, м. Вишневе, вул.
Данн Україна"
артсвердловинах. Аналіз виконання
Промислова, 7
протокольних рішень, прийнятих під час
узгодження планів відбору води на 2017 рік.

31.01.2017

Мацкевой О.Л. Івченко К.С.

3

ТОВ
"Розподільчий
центр "Плюс"

ТзОВ "СОБІ"
216

217

218

4

04176,м.Київ, вул.
Електриків, 4

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

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

о

