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1. Про дотримання умов дії дозволу на виконання робіт підвищеної
небезпеки ТОВ «Шиндлер».
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:

Ілляшенка В.Л. - начальника відділу нагляду за
об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами
Управління нагляду в промисловості і на об’єктах
підвищеної небезпеки
Корбут М. В. – інженер з охорони праці
ТОВ «Шиндлер»

Відповідно до наказу Головного управління Держпраці у Київській області
від 24.12.2015 № 32 заплановано проведення планової перевірки
ТОВ «Шиндлер» у І кварталі 2016 року з 21 по 29 січня. Інспектори Головного
управління прибули на підприємство для проведення планової перевірки і
надали відповідальній особі підприємства примірник направлення на
проведення планової перевірки та пред’явили службове посвідчення.
Разом з тим, директор ТОВ «Шиндлер» Зайченко Михайло Іванович, не
допустив посадових осіб Головного управління Держпраці у Київській області
до здійснення планової перевірки. Недопуск вмотивував тим, що Повідомлення
про планову перевірку суб’єкт господарювання не отримував, оскільки спосіб
передачі повідомлення факсимільним зв’язком не передбачений ч. 4 ст. 5.
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності».
Відповідно до наданих пояснень (лист №0150/2016 від 26.01.2016), Акту
про не допуск до планової перевірки суб’єкта господарювання ТОВ «Шиндлер»
від 25.01.2016, та службової записки головного державного інспектора Відділу
нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Полякова
Олександра Станіславовича від 26.01.2016 суб’єкт господарювання отримав
один примірник повідомлення на початку планової перевірки 25.01.2016 року
від посадової особи Головного управління Держпраці у Київській області.
Так, на виконання вимог ч. 4 ст. 5 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» посадовою
особою Головного управління Держпраці у Київській області 14.01.2016 року,
за 10-ть днів до початку планової перевірки суб’єкта господарювання
ТОВ «Шиндлер», було направлено факсом належним чином оформлене
Повідомлення про планову перевірку суб’єкта господарювання на номер
(044) 499-98-94, Цей номер зазначено у Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як
номер факсу для здійснення зв'язку з юридичною особою.
Підтвердження отримання факсимільного повідомлення було отримано
від посадової особи ТОВ «Шиндлер» менеджером з персоналу – Макогон О.В.,
за номером телефону (044) 499-98-95, що зазначений у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
як номер телефону для здійснення зв'язку із зазначеною юридичною особою.
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Таким чином суб’єкт господарювання ТОВ «Шиндлер» не був наділений
законним правом не допускати посадових осіб органу державного нагляду
(контролю) до здійснення планового заходу.
Вказані вище дії з боку директора підприємства є прямим
перешкоджанням здійсненню заходів державного нагляду та контролю.
Отримавши
відповідні
пояснення
уповноваженої
особи
ТОВ «Шиндлер» та заслухавши доповідь начальника відділу нагляду за
об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами управління нагляду у
промисловості та на об’єктах підвищеної небезпеки Ілляшенка В.Л. з метою
формування єдиної політики у сфері державного нагляду (контролю) за
додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки
КОЛЕГІЯ ОДНОГОЛОСНО ВИРІШИЛА:
1. Начальнику відділу нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними
спорудами управління нагляду у промисловості та на об’єктах підвищеної
небезпеки Ілляшенку В.Л. направити запит до ПАТ «Укртелеком» від імені
балансоутримувача будівлі про надання відомостей про передавання засобами
факсимільного зв’язку повідомлення зі стаціонарного номеру (044) 481-50-87
на стаціонарний номер (044) 4999894 (час з’єднання і тривалість з’єднання) та
інформацію про здійснення телефонних переговорів через засоби стаціонарного
телефонного
зв’язку
з
номеру
(044)
481-50-98
на
номер
(044) 499-98-95 (час з’єднання і тривалість з’єднання), які здійснювались
14.01.2016 року.
2. У разі надходження підтвердження від ПАТ «Укртелеком» щодо
відповідних з’єднань та у зв’язку із створенням перешкод посадовим особам
Головного управління у здійсненні перевірки:
2.1 Анулювати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки від
23.05.2013
№
1605.13.32,
виданий
Територіальним
управлінням
Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві ТОВ «Шиндлер» (04114,
м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 32852667);
2.2 Директору ТОВ «Шиндлер» Зайченку М. І. відповідно до вимог
пункту 18 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 26.10.2011 № 1107, протягом десяти робочих днів після одержання
повідомлення про анулювання дозволу подати документи до Центру надання
адміністративних послуг м. Києва, особисто чи надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення;
2.3. Начальнику відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання
адміністративних послуг Босому О. В.:
2.3.1. підготувати наказ про анулювання дозволу на виконання робіт
підвищеної небезпеки у ТОВ «Шиндлер» від 23.05.2013 № 1605.13.32;
2.3.2. після надходження документів дозвільного характеру, зробити на
оригіналі дозволу позначку про анулювання;
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2.3.3 внести відповідну інформацію до реєстру дозволів та протягом трьох
робочих днів повернути оригінал дозволу роботодавцеві;
2.3.4. інформацію про анулювання дозволу ТОВ «Шиндлер» на виконання
робіт підвищеної небезпеки від 23.05.2013 № 1605.13.32 розмістити в засобах
масової інформації (сайт Головного управління, журнал «Охорона праці»).
2.3 Контроль за виконанням даного рішення колегії покласти на першого
заступника начальника Головного управління Андрієнка В. С.
2. Про дотримання умов дії дозволів виконання робіт підвищеної
небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки СП ТОВ «Нива Переяславщини».
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Мазурока В. А. - в. о. заступника начальника відділу
нагляду в агропромисловому комплексі та соціально –
культурній сфері Управління нагляду в промисловості і
на об’єктах підвищеної небезпеки
Єрошенко Ю. А. - директор СП ТОВ «Нива
Переясловщини»
Ліпухін А. В. – юрисконсульт СП ТОВ «Нива
Переяславщини»

Відповідно до наказу Головного управління Держпраці у Київській
області від 21.03.2016 № 451 заплановано проведення планової перевірки
СП ТОВ «Нива Переяславщини» у ІІ кварталі 2016 року з 10 по 24 травня.
Повідомлення Головного управління від 29.04.2016 № 5.5/178 про
проведення планової перевірки підприємству надіслано факсом за 10 днів до
початку перевірки. Також про проведення перевірки підприємство
поінформовано у телефонному режимі. Інспектори наглядових відділів
Головного управління 10.05.2016 прибули на підприємство для проведення
перевірки, разом з тим юристи СП ТОВ «Нива Переяславщини» не допустили
їх до перевірки.
Юристи підприємства аргументували не допуск посадових осіб
Головного управління до проведення планової перевірки мораторієм на
проведення перевірок суб’єктів господарювання контролюючими, посилаючись
на положення Закону України № 71 VІІІ «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи». Цим законом встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки
підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців з обсягом
доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими
органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за
заявою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду
або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.
Разом з тим, норми Закону № 71 VІІІ направлені на врегулювання
відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
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При цьому відповідно до п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу України
контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, який реалізує
державну податкову політику.
Під «контролюючими органами» в п. 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення»
Закону України від 28.12.2014 № 71 VІІІ мається на увазі Державна фіскальна
служба України та її територіальні органи.
Інспекторами складено Акт про не допуск посадових осіб головного
правління до планової перевірки СП ТОВ «Нива Переяславщини»
від 10.05.2016 № 5.5/070/210.
Враховуючи пояснення директора СП ТОВ «Нива Переяславщини»
Єрошенка Ю. А. і юрисконсульта підприємства Ліпухіна А. В., визнання ними
правомірності дій інспекторів Головного управління при проведенні планової
перевірки та те, що директор підприємства зобов’язався подати заяву про
проведення позапланової перевірки СП ТОВ «Нива Переяславщини» у
листопаді 2016 року
КОЛЕГІЯ ОДНОГОЛОСНО ВИРІШИЛА:
1. Після надходження заяви від директора СП ТОВ «Нива
Переяславщини» про проведення позапланової перевірки, організувати
проведення такої перевірки відповідно до вимог абз. 1 п. 1 ст. 6 Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності».
2. Контроль за виконанням даного рішення колегії покласти на першого
заступника начальника Головного управління Андрієнка В. С.
3. Про дотримання умов дії дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки ТОВ «Нафтогазгрупа».
СЛУХАЛИ:

Служалюка В. В. - начальника відділу нагляду на
виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки
Управління нагляду в промисловості і на об’єктах
підвищеної небезпеки

На виконання доручення Державної служби України з питань праці
від 15.09.2016 № 9491/1/5.3-ДП-16 Головного управління Держпраці у
Київській області від 26.09.2016 № 1791 видано наказ на проведення
позапланової
перевірки
автомобільного
газозаправного
пункту
ТОВ «Нафтогазгрупа» по вул. Васильківській, 2-А у с. Новосілки КиєвоСвятошинського р-ну Київської області.
Директор ТОВ «Нафтогазгрупа» Яковлєв Євген Вікторович 29.09.2016 у
кабінеті № 504 Головного управління Держпраці у Київській області одержав
направлення № 5.4/238 від 27.09.2016 на проведення позапланової перевірки
автомобільного
газозаправного
пункту
ТОВ
«Нафтогазгрупа»
по
вул. Васильківській, 2-А у с. Новосілки Києво-Святошинського р-ну Київської
області. Ознайомившись із зазначеним направленням, Яковлєв Є.В. на звороті
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направлення про перевірку власноруч зробив запис про недопуск посадової
особи Головного управління Держпраці у Київській області до здійснення
заходу державного нагляду (контролю), посилаючись на положення Закону
України № 71 VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи». Цим законом
встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та
організацій, фізичних осіб – підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів
гривень за попередній календарний рік контролюючими органами
здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявою
суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або
згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.
Разом з тим, норми Закону № 71 VІІІ направлені на врегулювання
відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
При цьому відповідно до п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу України
контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, який реалізує
державну податкову політику.
Під «контролюючими органами» в п. 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення»
Закону України від 28.12.2014 № 71 VІІІ мається на увазі Державна фіскальна
служба України та її територіальні органи.
Враховуючи все вище наведене, керівником ТОВ «Нафтогазгрупа»
створено перешкоди по проведенню посадовими особами Головного
управління перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під
час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування)
устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозволи, керуючись
статтею 21 Закону України «Про охорону праці» начальником відділу нагляду
на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління нагляду в
промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Служалюком В. В. під час
доповіді запропоновано розглянути питання щодо анулювання у
ТОВ «Нафтогазгрупа» дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
від 28.05.2015 № 1453.15.32 та від 25.08.2015 № 2161.15.32.
КОЛЕГІЯ ОДНОГОЛОСНО ВИРІШИЛА:
1. Анулювати дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки від
28.05.2015 № 1453.15.32 та від 25.08.2015 № 2161.15.32 видані
ТОВ «Нафтогазгрупа» (02081, м. Київ, вул. Тепловозна, 18, код ЄДРПОУ
38966284).
2. Керівнику ТОВ «Нафтогазгрупа» Яковлеву Є. В. відповідно до вимог
пункту 18 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
26.10.2011 № 1107, протягом десяти робочих днів після одержання
повідомлення про анулювання дозволу подати документи до Центру надання
адміністративних послуг м. Києва, особисто чи надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення.
3. Начальнику відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання
адміністративних послуг Босому О. В.:
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3.1. підготувати накази про анулювання дозволів ТОВ «Нафтогазгрупа» на
виконання робіт підвищеної небезпеки від 28.05.2015 № 1453.15.32 та
від 25.08.2015 № 2161.15.32;
3.2. після надходження документів дозвільного характеру, зробити на
оригіналі дозволу позначку про анулювання;
3.3 внести відповідну інформацію до реєстру дозволів та протягом трьох
робочих днів повернути оригінал дозволу роботодавцеві;
3.4. інформацію про анулювання дозволів ТОВ «Нафтогазгрупа» на
виконання робіт підвищеної небезпеки від 28.05.2015 № 1453.15.32 та від
25.08.2015 № 2161.15.32 розмістити в засобах масової інформації (сайт
Головного управління, журнал «Охорона праці»).
4. Контроль за виконанням даного рішення колегії покласти на першого
заступника начальника Головного управління Андрієнка В. С.
Голова колегії

______________________

С. В. Музиченко

підпис

Секретар

_____________________
підпис

І. Д. Юранська

