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Затверджую: 
 Начальник Головного управління Держпраці
 у Київській області  _________________________ С.В. Музиченко 
____ травень 2017 року

Графік проведення превентивних заходів Головним управління Держпраці у Київській області на червень 2017 року

№ з/п Назва суб’єкта господарювання Адреса Тема заходу

4.2. Відділ експертизи умов праці

1 1 ТОВ "Белес Україна" 02.06.2017 Казімірчук А.Ю.

2 2 06.06.2017 Дяченко Д.К.

3 3 Дитяча міська лікарня № 9 07.06.2017 Казімірчук А.Ю.

4 4 КП "Профдезінфекція" 08.06.2017 Дяченко Д.К.

5 5 Національний інститут раку 09.06.2017 Казімірчук А.Ю.

6 6 ПАТ "Київпроект" 12.06.2017 Казімірчук А.Ю.

7 7 13.06.2017 Дяченко Д.К.

8 8 15.06.2017 Дяченко Д.К.

9 9 ТОВ "ГЕНСТАР" 16.06.2017 Казімірчук А.Ю.

10 10 м. Київ, вул. Жукова, 4 19.06.2017 Казімірчук А.Ю.

11 11 20.06.2017 Дяченко Д.К.

№ з/п 
(загал
ьний) 

Дата 
проведення

ПІБ інспектора, який 
проведе захід

Броварський район              
с. Погреби, вул. 
Промислова, 15

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

Центр екстренної медичної допомоги та 
медицини катастроф

м. Київ,                                 
вул. Б. Хмельницького, 37 

Б

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Київ,   вул. Копилівська, 
1/7

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Київ,                             
вул. Дегтярівська, 25/1

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Київ,                                  
 вул. Ломоносова, 33/43

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Київ,                                
вул. Б. Хмельницького, 16-

22

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

Територіальне медичне об"єднання 
"Дерматовенерологія"

м. Київ,                                  
       вул. Саксаганського, 72

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

Військовий інститут КНУ              ім. 
Шевченка

м. Київ,  вул. Ломоносова, 
81

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Бровари,                      
вул. Гагаріна, 26

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

Київський міський дитячий будинок 
"Берізка"

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне 
депо № 2

м. Київ,                           
вул. Довженка, 7

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці
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12 12 22.06.2017 Дяченко Д.К.

13 13 ПрАТ "УХЛ-МАШ" 23.06.2017 Казімірчук А.Ю.

14 14 26.06.2017 Казімірчук А.Ю.

15 15 ТОВ "АЛЮСЕРВІС" 27.06.2017 Дяченко Д.К.

16 16 ТОВ "АГРОМАТ" 29.06.2017 Дяченко Д.К.

17 17 30.06.2017 Казімірчук А.Ю.

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

18 1 ТОВ "Юрінком інтер" 01.06.2017 Ларіна Т.А.

19 2 ТОВ"Гунатех" 07.06.2017 Ларіна Т.А.

ПАТ "Торгівельно-підприємницький 
центр"

м. Київ, вул. 
Васильківська, 34

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Київ,                               
вул. Казимира Малевича, 

66

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

ТОВ "Броварський заводобудівельний 
комбінат"

м. Бровари,                            
    вул. Київська, 265

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м.Київ,                                   
    вул. Івашкевича, 6/8

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Київ, пр-т Перемоги, 89-
А

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

 "Головний військовий клінічний 
госпіталь"

м. Київ.  вул. Госпітальна, 
18

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

04209, м. Київ, вул. 
Г.Дніпра, 31-Б

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

03124, м. Київ, вул. 
М.Василенко, 7

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)
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20 3 ТОВ"Донбаскріп" 13.06.2017 Ларіна Т.А.

21 4 15.06.2017 Ларіна Т.А.

22 5 ТОВ "Лайфселл" 20.06.2017 Ларіна Т.А.

23 6 ПАТ "Київпроект" 22.06.2017 Ларіна Т.А.

04201, м. Київ, вул. 
М.Рокосовського, 3, офіс 5

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

Підприємство об'єднання громадян 
"Сервіс ленд"

03186, мю Київ, вул. 
Авіаконструктора 

Антонова, 5А, офіс 303

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11 А

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

01030, м. Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 16-22

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)
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24 7 СТОВ "Рось" 22.06.2017 Андреєв О.А.

25 8 ПОСП "Іванівське" 22.06.2017 Андреєв О.А.

26 9 ПАТ "Мультіплекс-Холдінг" 26.06.2017 Ларіна Т.А.

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

27 1 ТОВ «Хімтрейдресурс» 06.06.2017            Губський В.М.

09714, Богуславський 
район, с. Дибинці, 
вул.Леніна, буд. 20

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

09724, Богуславський 
район, с.Іванівка, вул. 

Миру, буд. 20

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

01021, м. Київ, вул. 
Інститутська, 28

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

07400, м. Бровари, б-р 
Незалекжності,14, офіс, 16

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)
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28 2 ТОВ "Віво-Актив"" 07.06.2017 Єременко О.О.

29 3 ТОВ"ЛО ЕНД ТРАНС" 09.06.2017 Зорич О.А.

30 4 ТОВ "ВКФ "КОЛОРИТ" 09.06.2017 Марченко О.Ю.

31 5 ДП "УКРЖИТЛОСЕРВІС" 13.06.2017 Марченко О.Ю.

07400 м. Бровари, вул. С. 
Москаленка, 19А

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

   вул. Богдана 
Хмельницького, буд.66/2 

,офіс 51 м.Київ. 

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

03124, м. Київ, бульв. Івана 
Лепсе, 6

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

01133, м. Київ, бульв. Лесі 
України. 24А

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)
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32 6 ТОВ "Тендертрейдбуд"" 14.06.2017 Єременко О.О.

33 7 ТОВ «Автопас-К» 21.06.2017           Губський В.М.

5.1. Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці

34 1 ТОВ "Біоматриця групп" 06.06.2017

Новик А.І.

35 2 ТОВ «Тілігул» 07.06.2017

Проценко Ю.М.

36 3 ТОВ ДОЗ  «Чайка» 08.06.2017 Рій В.І.

07400, м. Бровари, вул. 
Кутузова, 4

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

07400, м. Бровари, вул. 
Металургів, 4

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

Київська обл., с. 
Бородянка, вул. 
Індустріальна, 3

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 

Київська  обл., м. Біла 
Церква, вул. Храпачанська, 

74а

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 

Богуславський р-н., с. 
Чайки вул.. Замлиння,15

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 



Аркуш1

Сторінка 7

37 4 ТОВ «Дріада ХХІ» 09.06.2017 Августін Ю.І.

38 5 ТОВ «Ясенсвіт» 14.06.2017 Проценко Ю.М.

39 6 ТОВ "Біоматриця" 15.06.2017 Новик А.І.

40 7 ПП  «Агротехспілка України» 15.06.2017 Рій В.І.

41 8 ТОВ "Євротрубпласт, ТД" 16.06.2017 Августін Ю.І.

42 9 ТОВ "Промет" 20.06.2017 Новик А.І.

 м.Київ, Дніпровський р-н, 
вул.Алма-Атинська,8

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового 
законодавства.

Київська  обл. 
Васильківський р-н, с. 

Крушинка, вул. Колгоспна, 
11

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 

Київська обл., с. 
Бородянка, вул. 
Індустріальна, 3

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 

Миронівський р-н., с. 
Карапиші вул., 

Незалежності,27

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 

м.Київ, Дніпровський р-н, 
вул.Алма-Атинська,8

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового 
законодавства.

Київська обл., м.Бишів, 
вул.Гагаріна, 39

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 
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43 10 КП  «Білоцерківтепломережа» 22.06.2017 Рій В.І.

44 11 ТОВ «БЗБВ «Моноліт» 22.06.2017 Проценко Ю.М.

45 12 ПП «Кристал Гласс» 23.06.2017 Августін Ю.І.

46 13 ПАТ "Потенціал" 27.06.2017 Новик А.І.

47 14 ПАТ «Факел» 27.06.2017 Проценко Ю.М.

48 15 ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» 29.06.2017 Рій В.І.

М. Біла Церква вул.. 
Мережна,3

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 

Київська  обл., м. Біла 
Церква, вул. 

Леваневського, 83Д

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 

м.Київ, Дніпровський р-н, 
вул.Алма-Атинська,8

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового 
законодавства.

Київська об., м. Макарів, 
вул.Ватутіна, 65

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 

Київська область, м. 
Фастів, вул. Промвузол

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 

М. Біла Церква вул., Івана 
Кожедуба,362

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки. Питання 

додержання трудового 
законодавства. 
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49 16 ТОВ "І- Транс Ложистік" 30.06.2017 Августін Ю.І.

5.2. Відділ нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами

50 1 ПАТ «Завод ЗБК-1» м. Київ, вул. Будіндустрії, 5 02.06.2017               Іщук І.Г.

51 2 ТОВ БМУ-1 08.06.2017              Федірків Т.В.

52 3 ТОВ "Бекас" Київ, вул. А.Атинська, 8 Безпечна експлуатація кранів 09.06.2017 Черновол А.В.

53 4 09.06.2017  Дударенко Є.В

54 5 ДП «ДБК УС ВР України» 09.06.2017               Іщук І.Г.

55 6 ПАТ "Меліоратор" м.Буча, вул. Чкалова, 1 Безпечна експлуатація кранів 16.06.2017  Черновол А.В.

56 7 16.06.2017  Мозговий І.Ф.

57 8 Парк культури та відпочинку "Перемога" м. Київ, б-р Перова, 2 16.06.2017 Дударенко Є.В

58 9 ТОВ "ЦПУЛ" Безпечна експлуатація кранів 16.06.2017  Соловей С.М.. 

59 10 ТОВ БМУ-2 Безпечна експлуатація кранів 22.06.2017            Федірків Т.В.

60 11 ПАТ Ксум м. Київ,вул. Якутська 7. 22.06.2017  Колесник М.Г.  

61 12 ПП Давиденко м. Буча, вул. Чкалова, 46 Безпечна експлуатація кранів 23.06.2017 Черновол А.В.

м.Київ, Дніпровський р-н, 
вул.Алма-Атинська,8

Дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   

під час виконання  робіт  
підвищеної небезпеки.  Питання 

додержання трудового 
законодавства.

Організація безпечною 
експлуатації посудин, працюючих 

під тиском

м. Обухів, вул. 
Промислова, 35

Безпечна експлуатація 
автомобільних кранів

Парк культури та відпочинку 
"Партизанська слава"

м. Київ, вул. Російська, 
28/1

Організіція безпечної експлуатації 
та обслуговування атракціонної 

техніки 

будівельний майданчик по 
вул. Ярославська, 58, м. 

Київ.

Організація безпечної експлуатації 
баштових кранів

Броварський завод будівельних 
конструкцій 

м. Бровари, вул. 
Порошкова (промзона)

Стосовно розяснення діючих 
нормативно правових актів з 

охорони праці 

Організіція безпечної експлуатації 
та обслуговування атракціонної 

техніки 

м. Вишгород, 
проммайданчик

м. Обухів, вул. Київська, 
132

Дотримання вимог законодавчих 
та нормативно-правових актів з 

охорони праці, під час проведення 
робіт з монтажу та 

налагоджування 
вантажопідіймальних кранів
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62 13 ФОП Стрілковський В.І. 23.06.2017  Дударенко Є.В

63 14 ТОВ «Столичний Млин» 23.06.2017                Іщук І.Г.

64 15 Рентакран ТМ 29.06.2017  Колесник М.Г.  

65 16 ПрАТ "РБУ-56" Безпечна експлуатація кранів 30.06.2017 Черновол А.В.

66 17 МКП "Експресс-сервіс" Безпечна експлуатація кранів 30.06.2017  Соловей С.М.. 

67 18 м. Київ, вул. Колекторна, 1 30.06.2017             Іщук І.Г.

68 19 Парк культури та відпочинку "Гідропарк" м. Київ. Гідропарк 30.06.2017  Дударенко Є.В

5.3. Відділ нагляду у будівництві

69 1 КМП "Мостицький" 06.06.2017   Першко В.М.

м. Київ, Володимирський 
узвіз, 2

Організіція безпечної експлуатації 
та обслуговування атракціонної 

техніки 

м. Київ, вул. Межигірська, 
83

Організація безпечною 
експлуатації посудин, працюючих 

під тиском

м. Київ, вул. Набережно-
лугова, 8

Дотримання вимог законодавчих 
та нормативно-правових актів з 

охорони праці, під час проведення 
робіт з монтажу та 

налагоджування 
вантажопідіймальних кранів

м. Київ, вул. Куренівська, 
16

м. Вишгород, пр-т Мазепи, 
4

Бортнічеська станція аерації Департамента 
експлуатації каналізаційного господарства 

ПАТ АК «Київводоканал»

Організація безпечною 
експлуатації парових котлів

Організіція безпечної експлуатації 
та обслуговування атракціонної 

техніки 

Київ, Квитневый переулок 
4,

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та інструментом 

для певного виду робіт
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70 2 09.06.2017  Коваль В.І.

71 3 КМП "Центральний" 13.06.2017 Першко В.М.

72 4 Житлово експлуатаційна дільниця №5 15.06.2017 Пукас В.С.

73 5 15.06.2017  Пархоменко В.О.

Виробничо-обслуговуючий підрозділ  « 
Шулявка»,    ТОВ «Індустріально-

будівельний холдинг» 

вул. Довженка,10, в  
Шевченківському районі м. 

Києва.

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та інструментом 

для певного виду робіт

Костянтинівська вул., 9, 
Київ, 04071

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та інструментом 

для певного виду робіт

 03148, м. Київ, Вул. Якуба 
Коласа, будинок,15-Б

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та інструментом 

для певного виду робіт

ЖЕД-501 КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Оболонського району м. Києва»

 м. Київ, вул.Мате Залки,6-
А 

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та інструментом 

для певного виду робіт
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74 6 ТОВ «БК «Фасад Констракш», - 16.06.2017  Коваль В.І.

75 7 КМП "Куренівське" 20.06.2017   Першко В.М.

76 8 22.06.2017  Пархоменко В.О.

77 9 Житлово експлуатаційна дільниця №8 23.06.2017  Пукас В.С.

вул. Естонська,5, в 
Шевченківському районі м. 

Києва.

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та інструментом 

для певного виду робіт

 вул. Кирилівська, 126, 
Київ,  04080

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та інструментом 

для певного виду робіт

ЖЕД-503КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Оболонського району м. Києва»

м.Київ,вул.Г.Сталінграда,9-
Б

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та інструментом 

для певного виду робіт

 03115, м. Київ, вулиця 
Депутатська, будинок, 4/6

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та інструментом 

для певного виду робіт
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78 10 23.06.2017  Коваль В.І.

79 11 Житлово експлуатаційна дільниця №9 27.06.2017  Пукас В.С.

5.4. Відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки

80 1 06.06.2017  Дідик А.П.

81 2 Дочірнє підприємство "РАДПОЛ" 09.06.2017 Стахів Т. М.

82 3 ТОВ " Б К Прогрес" 09.06.2017 Смолянець В. Є.

83 4 ТОВ "САУП Компанія Ніка" 09.06.2017 Силенок В.А.

. Виробничо-обслуговуючий підрозділ  « 
Дегтярівка»    ТОВ «Індустріально-

будівельний холдинг» 

вул. Теліги,9, в 
Шевченківському районі м. 

Києва.- 

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та інструментом 

для певного виду робіт

 03062, м. Київ, вул. 
Кулібіна,  будинок, 14

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та інструментом 

для певного виду робіт

ПАТ "Миронівське хлібоприймальне 
підприємство"

Київська обл., м. 
Миронівка,  вул. Паризької 

Комуни, 6, 

Забезпечення безпечної та 
безаварійної роботи систем 

газопостачання природнім газом. 
Безпечна експлуатація, зберігання 

балонів ЗВГ

Київська обл., місто 
Обухів, в. Київська, 

будинок 148

Порядок розслідування нещасних 
випадків на виробництві

м. Бориспіль, вул. 
Запорізьська , 14

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

в. Стуса, 48 м. Біла Церква, 
Київська обл.

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 
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84 5 ТОВ "Валентина" 13.06.2017 Дідик А.П.

85 6 ТОВ "Тредом" 16.06.2017 Лисенко Ю.І.

86 7 ТОВ "Алеана" 16.06.2017 Стахів Т. М.

87 8 ТОВ "Фабрика Кулінарії" 16.06.2017 Голубов С.В.

88 9 ВАТ "Славутич - Бориспіль" 16.06.2017 Смолянець В. Є.

89 10 ТОВ "Снікос" 16.06.2017 Силенок В.А.

90 11 ДП "Автомоторс" 19.06.2017 Закомірний О.О.

91 12 ДП "Київський лісгосп" 20.06.2017 Лисенко Ю.І.

92 13 ТОВ "Пластік Карта" 20.06.2017 Голубов С.В.

Київська область,  
Ставищенський район, с. 

Сніжки

Забезпечення безпечної та 
безаварійної роботи систем 

газопостачання дрідженим газом. 
Безпечна експлуатація, зберігання 
посудин, що працюють під тиском

м. Київ, вул. 
Саксаганського, 67Б

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання.

Київська обл., місто 
Обухів, в. Київська, 

будинок 25
Порядок розслідування нещасних 

випадків на виробництві

м. Київ, вул. Горлівська, 
137

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

м. Бориспіль, вул. 
Горького,42.

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

в. Курсова, 1 м. Біла 
Церква, Київська обл.

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

Київська обл.м.Буча,            
                       

пров.Залізничий 1

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

Київська обл., Обухівський 
р-н, м. Обухів, вул. Богдана 

Хмельницького, 24

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання.

Київська обл., 
Вишгородський район, с. 

Н. Петрівці, вул. 
Новопромислова, 4

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 



Аркуш1

Сторінка 15

93 14 ПП "Острівське" 20.06.2017 Дідик А.П.

94 15 ТОВ "Інтерфом" 23.06.2017 Стахів Т. М.

95 16 ТОВ "АВТОЦЕНТР БОРИСПІЛЬ" 23.06.2017 Смолянець В. Є.

96 17 ТОВ "Мельсит" 23.06.2017 Силенок В.А.

97 18 ТОВ "Будекосервіс" 26.06.2017 Закомірний О.О.

98 19 29.06.2017 Лисенко Ю.І.

99 20
м. Київ, вул. Вереснева, 9

29.06.2017 Голубов С.В.

100 21 ТОВ "Ритм" 30.06.2017 Стахів Т. М.

101 22 ТОВ "ІН БУД ГРУП" 30.06.2017 Смолянець В. Є.

Київська обл. 
Рокитнянський р-н с. 

Острів вул. Набережна,45 

Забезпечення безпечної та 
безаварійної роботи систем 

газопостачання природнім газом. 
Безпечна експлуатація, зберігання 

балонів ЗВГ

Київська обл., місто 
Обухів, в. Київська, 

будинок 125

Порядок розслідування нещасних 
випадків на виробництві

Київська обл., місто 
Бориспіль,в. Каховська, 

будинок 1

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

пр-т Перемоги, 62Б, м. 
Київ

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

м. Київ, вул. Архітектора 
Верибицького, 1

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України

Київська обл., Обухівський 
р-н, с. Плюти, вул. А. 

Малишка

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання.

ВП Експлуатаційне вагонне депо Дарниця 
ДТГО ПЗЗ

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

Київська обл., місто 
Обухів, в. Київська, 

будинок 130
Порядок розслідування нещасних 

випадків на виробництві

Київська обл., 
Бориспільський район, 

село Сошників, в. Ліченка, 
будинок 6

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 
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102 23 ТОВ Бахус АГМ" 30.06.2017 Силенок В.А.

5.5. Відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

103 1 Відділ освіти Володарської РДА    02.06.2017  Легеза В.П.

104 2 ДОТ «Каштан»     02.06.2017    Кулініч М.В.

105 3 ТОВ «Трубайлівське» 06.06.2017  Пономаренко І.Г.

106 4 06.06.2017               Шевченко О.М.

107 5 ПП «КФ ТОРЕКС ПЛЮС» 06.06.2017            Чорний О.М.

пр-т Мінський, 20Б, м. 
Київ

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

Київська обл. смт. 
Володарка  вул. Шкільна, 

10 

Нарада, щодо дотримання вимог 
безпеки під час організації 

відпочинку учнів в таборах з 
денним перебуванням

смт. Козин, Обухівський р-
н, 23 км ново обухівської 

траси

Семінар-нарада, щодо додержання 
вимог охорони праці в дитячих 

оздоровчих таборах

П.Хмельницький р-н, с. 
Стовп’яги, вул. Кузнецова, 

2.

Стан охорони праці в господарстві 
 під час проведення  польових с/г 

робіт. Нормативно-правова 
документація з охорони праці.

ТОВ "Земюрконсалтинг" Кагарлицьке 
представництво

Київська обл.  м. Кагарлик, 
вул. Незалежності,12

Нарада з працівниками щодо 
попередження виробничого 

травматизму під час виконання 
робіт                                 

Доведення інформації про 
«Порядок  проведення 

розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на 
виробництві».  

07200, Київська обл., 
Іванівський р-н, смт. 
Іванків, вул. Поліське 

шосе, 6уд. 10

Безпечне виконання робіт під час 
обробки деревини



Аркуш1

Сторінка 17

108 6 ТОВ "ЛАН-УКРАЇНА" 06.06.2017  Лисенко В.В.

109 7 ПП  " ГОСПОДАР" 06.06.2017 Щербина В.Д.

110 8      Відділ освіти Ставищенської  РДА   07.06.2017 Легеза В.П.

111 9 СФГ «Фортуна» 07.06.2017  Тетерський А.Ц.

112 10 07.06.2017  Чекардін Ю. Ю.

113 11 09.06.2017    Кулініч М.В.

114 12 Дитячий оздоровчий заклад «Славутич» 12.06.2017   Пономаренко І.Г.

м.Київ, вул. Довнар-
Запольського, 5

    Проведення профілактичних 
заходів щодо поліпшення стану 
охорони праці. Недопущення 

виробничого травматизму. 
Доведення інформації про 

«Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на 
виробництві»

м. Миронівка, вул. 
Степова, 1А.

Організація безпечного виконання 
польових робіт.

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

Сергія, 44    

Нарада, щодо дотримання вимог 
безпеки під час організації 

відпочинку учнів в таборах з 
денним перебуванням

сЛубське вул.Київська 16 
Макарівський р-н

Проведення весняно-польових 
робіт.Аналіз травматизму.

Лікувально-діагностичне науково-
виробниче мале підприємство 

"Медекспрес"

Київська обл.,м. 
Ірпінь,смт.Ворзель,вул.Ше

вченка,1-А

Проведення заходів для 
поліпшення стану охорони праці 

на підприємстві, для недопущення 
травматизму.

ДОТ «Дніпро»    
смт. Козин, Обухівський р-
н, 21 км ново обухівської 

траси

Семінар-нарада, щодо додержання 
вимог охорони праці в дитячих 

оздоровчих таборах

с. Циблі, П.Хмельницького 
 р-ну, вул. Героїв Дніпра,1, 

Нарада щодо попередження 
виробничого травматизму в 
оздоровчих закладах щодо 

безпечності їх функціонування.
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115 13 12.06.2017   Лисенко В.В.

116 14 12.06.2017 Маренець С.Г.

117 15 ТОВ «ТІ КЛАБ» 12.06.2017      Чорний О.М.

118 16 12.06.2017                 Шевченко О.М.

119 17 ТОВ «СПРАВА» 12.06.2017 Чекардін Ю. Ю.

120 18 Відділ освіти Тетіївської РДА 13.06.2017 Легеза В.П.

 ДП України Міжнародний дитячий центр 
"Артек"

Київ, Пуща Водиця, 14 
лінія

 Проведення профілактичних 
заходів щодо поліпшення стану 
охорони праці. Недопущення 

виробничого травматизму. 
Доведення інформації про 

«Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на 
виробництві»

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Агрофірма "Дружба" КВЕД- 01.30, 

Київська область, 
Яготинський р-н. с. 

Капустинці, вул. Гагаріна,1

Нарада, щодо дотримання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці під час підготовки 
техніки до проведення 

зернозбиральних робіт. 

Україна, 08132, Київська 
обл.,

 м. Вишневе, вул. Київська, 
12

Безпечне виконання робіт під час 
проведення фасовочних робіт

ПАТ "Рокитнянський комбінат 
хлібопродуктів

Київська обл, смт Рокитне, 
вул. вокзальна,222

Нарада зі спеціалістами, 
працівниками, що виконують  

роботи підвищеної  небезпеки, під 
час  післязбиральної доробки 

зерна Доведення інформації про 
«Порядок  проведення 

розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на 
виробництві».  

м. Київ, пр. Перемоги, 89-
А 

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

Київська обл. Тетіївський 
р-н., м. Тетіїв, вул. 
Цвіткова, буд. 11

Нарада щодо дотримання вимог 
безпеки під час організації 

відпочинку учнів в таборах з 
денним перебуванням
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121 19 СФГ Нагірного В.М. 14.06.2017 Щербина В.Д.

122 20 СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «Картоплярства» 14.06.2017    Тетерський А.Ц.

123 21 ДСС "Озерний" Київ, вул. Ліснича, 3 15.06.2017 Боярський М.М.

124 22 Санаторій Барвінок «Світлана»    16.06.2017    Кулініч М.В.

125 23 ФОП "Данькевич С.М." 19.06.2017         Шевченко О.М.

126 24 ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОРЕСУРС-ГРУП" 19.06.2017          Чорний О.М.

Миронівський район, с. 
Яхни вул.Кооперативна,28

Організація безпечного виконання 
польових робіт.

Смт Жовтневе 
вул.Чкалова2 

Бородянський р-н
Проведення весняно-польових 

робіт.Аналіз травматизму.

Проведення профілактичних 
заходів щодо поліпшення стану 
охорони праці. Недопущення 

виробничого травматизму. 
Доведення інформації про 

«Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на 
виробництві»

К-Святошинський р-н, м. 
Боярка, К. Маркса 160

Семінар-нарада, щодо додержання 
вимог охорони праці в дитячих 

оздоровчих таборах

Київська обл,  м. Кагарлик, 
вул 1 травня (Паркова) 87-

А

Нарада  з посадовими особами, 
спеціалістами  підприємства, 

щодо дотримання вимог безпеки  
руху  та недопущення  

виробничого травматизму на 
підприємстві під час переробки 

деревини                                           
       Доведення інформації про 

«Порядок  проведення 
розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на 
виробництві».  

Київська обл., м. 
Переяслав-Хмельницький., 
вул. Героїв Дніпра, 6уд. 33

Безпечне виконання робіт під час 
обробки деревини
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127 25 ПАТ "НАУКА-СПОРТ" 19.06.2017   Лисенко В.В.

128 26 СФГ "Вікторія" КВЕД – 01.11.  19.06.2017 Маренець С.Г.

129 27 Оздоровча база «Джерело надії» 19.06.2017  Пономаренко І.Г.

130 28 19.06.2017  Чекардін Ю. Ю.

131 29 20.06.2017  Легеза В.П.

132 30 СФГ "ЕДЕМ" 21.06.2017 Щербина В.Д.

133 31 Бородянська Сортостанція 21.06.2017   Тетерський А.Ц.

м.Київ,вул. Академіка 
Вернадського, 32

 Проведення профілактичних 
заходів щодо поліпшення стану 
охорони праці. Недопущення 

виробничого травматизму. 
Доведення інформації про 

«Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на 
виробництві»

Київська область, 
Баришівський р-н. с. 

Перемога, вул. Київська,18

Нарада, щодо дотримання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці під час підготовки 
техніки до проведення 

зернозбиральних робіт. 

с. Циблі, П.Хмельницького 
 р-ну, вул. Героїв Дніпра,3, 

Нарада щодо попередження 
виробничого травматизму в 
оздоровчих закладах щодо 

безпечності їх функціонування.

ТОВ «Фінансово-консультативний центр 
сприяння розвитку підприємництва»

м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 16

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

Ставищанська районна державна 
лабораторія ветеринарної медицини 

Київська обл., смт. 
Ставище, вул. Івана 

Франка,  5

Нарада, щодо дотримання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці  під час 
експлуатації обладнання 
підвищеної небезпеки.

 Миронівський район, с. 
Вікторівка вул..Леніна, 50.

Організація безпечного виконання 
польових робіт.

Смт. Бородянка, 
Бородянський р-н, вул. 

Школьна26

Проведення весняно-польових 
робіт. Аналіз травматизму.
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134 32 ТОВ «Агросвіт»  С/Г 23.06.2017    Кулініч М.В.

135 33 26.06.2017 Бровченко Т.Ф.

136 34 ТОВ «Альянс Маркет», 26.06.2017  Чекардін Ю. Ю.

137 35 26.06.2017 Бровченко Т.Ф.

К-Святошинський р-н,  
смт. Чабани, 

Машинобудівників, 1

Семінар-нарада, щодо додержання 
вимог охорони праці при 
підготовці c/г техніки до 

виконання  весняно-польових 
робіт

Дитячий спеціалізований санаторій 
«Ялинка»

м. Київ,  Пуща-Водиця,  7-
ма лінія 

Функціонування  оздоровчих 
дитячих таборів в  літній період, 

попередження  травматизму в 
оздоровчих закладах.  Дотримання 

 вимог законодавчих та 
нормативно-правових актів з  

питань охорони праці

м. Київ, вул. 
Соціалістична, 5

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

Дитячий спеціалізований санаторій 
«Піонер» 

м. Київ,  Пуща-Водиця,  6-
та лінія 

Функціонування  оздоровчих 
дитячих таборів в  літній період, 

попередження  травматизму в 
оздоровчих закладах.  Дотримання 

 вимог законодавчих та 
нормативно-правових актів з  

питань охорони праці
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138 36 26.06.2017        Шевченко О.М.

139 37 ТОВ "ПРАКТІКЕР ГРУП ХОЛДИНГ" 26.06.2017   Лисенко В.В.

140 38 ТОВ АФ "ОЛЕАНДР" КВЕД  01.11 26.06.2017 Маренець С.Г.

141 39 ТОВ «Андріївське» 27.06.2017    Тетерський А.Ц.

5.6. Відділ нагляду на транспорті та з ’язкувв

Дкржавна інспекція захисту рослин 
Кагарлицького району

Київська обл, 
Кагарлицький  р-н,             

м. Кагарлик

Нарада  з посадовими особами, 
спеціалістами  підприємства, 

щодо дотримання вимог безпеки  
руху, недопущення  виробничого 
травматизму на підприємстві та 

безпечне поводження з ядо-
отруто-хімікатами                            

    Доведення інформації про 
«Порядок  проведення 

розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на 
виробництві».

Київ,вул.Кільцева Дорога, 
12

  Проведення профілактичних 
заходів щодо поліпшення стану 
охорони праці. Недопущення 

виробничого травматизму. 
Доведення інформації про 

«Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на 
виробництві»

Київська область, 
Баришівський р-н. с. 

Лукаші 

Нарада, щодо дотримання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці під час підготовки 
техніки до проведення 

зернозбиральних робіт. 

С.Андріївка Макарівський 
р-н вул.Меля 4

Проведення весняно-польових 
робіт. Аналіз травматизму
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142 1 01.06.2017 Волощук В.О.

143 2 01.06.2017 Кицюк Р.І.

144 3 01.06.2017 Кицюк О.О.

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці, 
наслідки та відповідальність за 

порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму 

за 2016 р. та І кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час 

виконання робіт на станціях і 
вокзалах.

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого 
травмвтизму на підприємствах 

ПЗз за 2016 рік та І кв. 2017 р.        
   

 2. Дотримання виконання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці.
 3. Особливості виконання  робіт у 

колійному господарстві.

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого 
травмвтизму на підприємствах 

ПЗз за 2016 рік та І кв. 2017 р.        
   

 2. Дотримання виконання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці.
 3. Особливості виконання  робіт у 

колійному господарстві.



Аркуш1

Сторінка 24

145 4 ТОВ "В.О.К.С." 02.06.2017 Сергієнко Ю.М.

146 5 02.06.2017 Шевела Є.О.

147 6 Обухівське шосе 29 км 02.06.2017 Довгаль В.О.

148 7 Волощук В.О.

м. Київ, б-р Л.Українки 21-
Б

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці в 
транспортній галузі.

2. Стан виробничого травматизму 
на підриємствах Київщини за 2016 
рік та І кв. 2017 р. і причини його 

настання.
3. Організаційні та технічні заходи 

попередження виробничого 
травматизму.

ДП «Антонов»,  база відпочинку 
«Ювілейна» 

Київська обл. 
Вишгородський район с 

Лютіж 

1. Функціонування оздоровиш 
дитячих таборів в літній період, 

попередження травматизму в 
оздоровчих закладах. 2 

Дотримання вимог законодавчих 
та нормативно-правових актів з 

питань охорони праці.»

Філія ДП «Антонов» серійний завод 
«Антонов»   20.10. оздоровчий комплекс 

«Сокіл»

1. Функціонування оздоровиш 
дитячих таборів в літній період, 

попередження травматизму в 
оздоровчих закладах. 2 

Дотримання вимог законодавчих 
та нормативно-правових актів з 

питань охорони праці.»

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці, 
наслідки та відповідальність за 

порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму 

за 2016 р. та І кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час 

виконання робіт на станціях і 
вокзалах.

06.06.17-
08.06.17
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Сторінка 25

149 8 Кицюк Р.І.

150 9 Кицюк О.О.

151 10 ТОВ "ЛОНГРАН" 07.06.2017 Довгаль В.О.

152 11 07.06.2017 Кицюк О.О.

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого 
травмвтизму на підприємствах 

ПЗз за 2016 рік та І кв. 2017 р.        
   

 2. Дотримання виконання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці.
 3. Особливості виконання  робіт у 

колійному господарстві.

06.06.17-
08.06.17

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого 
травмвтизму на підприємствах 

ПЗз за 2016 рік та І кв. 2017 р.        
   

 2. Дотримання виконання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці.
 3. Особливості виконання  робіт у 

колійному господарстві.

06.06.17-
08.06.17

08131, Київська обл., 
Києво-Святошинський 

район, с. Софіївська 
Борщагівка, вул. 

ШЕВЧЕНКА, буд 229 А

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці в 
транспортній галузі.

2. Стан виробничого травматизму 
нв підриємства Київщини за 2016 
рік та за 5 місяців 2017 і причини 

його настання.
3. Організаційні та технічні заходи 

попередження виробничого 
травматизму.

ВП  Дитячий оздоровчий табір «Дубки» 
ДТГО «Південно-Західна залізниця»

Вінницька обл. 
Жмеринський р-н, с. 

Сердинівці, залізничний 
зупиночний пункт Дубки

1. Функціонування оздоровиш 
дитячих таборів в літній період, 

попередження травматизму в 
оздоровчих закладах. 2 

Дотримання вимог законодавчих 
та нормативно-правових актів з 

питань охорони праці.»
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153 12 Житомирська траса 15 км 07.06.2017 Шевела Є.О.

154 13 ТОВ "АЕРОХЕНДЛІНГ м. Бориспіль, АЕРОПОРТ 08.06.2017 Шевела Є.О.

155 14 ТОВ "ДЕЛЬТА - НЕТ" 09.06.2017 Сергієнко Ю.М.

ДП «Антонов»,  дитячий оздоровчий 
комплекс «Антей»

1. Функціонування оздоровиш 
дитячих таборів в літній період, 

попередження травматизму в 
оздоровчих закладах. 2 

Дотримання вимог законодавчих 
та нормативно-правових актів з 

питань охорони праці.»

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці, 
наслідки та відповідальність за 

порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму 

за 2016 р. та І кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час 

виконання робіт на станціях і 
вокзалах.

м. Київ, пр-т М.Бажана, 26  

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці в 
транспортній галузі.

2. Стан виробничого травматизму 
на підриємствах Київщини за 2016 
рік та І кв. 2017 р. і причини його 

настання.
3. Організаційні та технічні заходи 

попередження виробничого 
травматизму.
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Сторінка 27

156 15 Волощук В.О.

157 16 Кицюк Р.І.

158 17 Кицюк О.О.

159 18 м. Бориспіль, АЕРОПОРТ 14.06.2017 Шевела Є.О.

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці, 
наслідки та відповідальність за 

порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму 

за 2016 р. та І кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час 

виконання робіт на станціях і 
вокзалах.

13.06.17-
15.06.17

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого 
травмвтизму на підприємствах 

ПЗз за 2016 рік та І кв. 2017 р.        
   

 2. Дотримання виконання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці.
 3. Особливості виконання  робіт у 

колійному господарстві.

13.06.17-
15.06.17

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого 
травмвтизму на підприємствах 

ПЗз за 2016 рік та І кв. 2017 р.        
   

 2. Дотримання виконання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці.
 3. Особливості виконання  робіт у 

колійному господарстві.

13.06.17-
15.06.17

ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ 
АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ"

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці, 
наслідки та відповідальність за 

порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму 

за 2016 р. та І кв. 2017 р.
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160 19 ДП «Антонов» база відпочинку «Парус» м. Київ, Осокорки 15.06.2017 Шевела Є.О.

161 20 ТОВ  "ДІАНА ЛЮКС ЛОГІСТИК" 16.06.2017 Сергієнко Ю.М.

162 21 Волощук В.О.

163 22 Кицюк Р.І.

1. Функціонування оздоровиш 
дитячих таборів в літній період, 

попередження травматизму в 
оздоровчих закладах. 2 

Дотримання вимог законодавчих 
та нормативно-правових актів з 

питань охорони праці.»

м. Бровари, вул. Кутузова, 
134

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці в 
транспортній галузі.

2. Стан виробничого травматизму 
на підриємствах Київщини за 2016 
рік та І кв. 2017 р. і причини його 

настання.
3. Організаційні та технічні заходи 

попередження виробничого 
травматизму.

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці, 
наслідки та відповідальність за 

порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму 

за 2016 р. та І кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час 

виконання робіт на станціях і 
вокзалах.

20.06.17-
22.06.17

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого 
травмвтизму на підприємствах 

ПЗз за 2016 рік та І кв. 2017 р.        
   

 2. Дотримання виконання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці.
 3. Особливості виконання  робіт у 

колійному господарстві.

20.06.17-
22.06.17
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164 23 Кицюк О.О.

165 24 ТОВ "Дівізіон" 23.06.2017 Сергієнко Ю.М.

166 25 Волощук В.О.

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого 
травмвтизму на підприємствах 

ПЗз за 2016 рік та І кв. 2017 р.        
   

 2. Дотримання виконання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці.
 3. Особливості виконання  робіт у 

колійному господарстві.

20.06.17-
22.06.17

м. Київ, вул. Закревського  
22

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці в 
транспортній галузі.

2. Стан виробничого травматизму 
на підриємствах Київщини за 2016 
рік та І кв. 2017 р. і причини його 

настання.
3. Організаційні та технічні заходи 

попередження виробничого 
травматизму.

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці, 
наслідки та відповідальність за 

порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму 

за 2016 р. та І кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час 

виконання робіт на станціях і 
вокзалах.

27.06.17-
29.06.17
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167 26 Кицюк Р.І.

168 27 Кицюк О.О.

9. Відділ гірничого нагляду

169 1 ТОВ «Альфа-Буд-Інвест» 01.06.2017 Шестаковський В.В.

170 2 ДП «Санаторій «Конча-Заспа» 07.06.2017 Мацкевой О.Л. 

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого 
травмвтизму на підприємствах 

ПЗз за 2016 рік та І кв. 2017 р.        
   

 2. Дотримання виконання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці.
 3. Особливості виконання  робіт у 

колійному господарстві.

27.06.17-
29.06.17

Виробничий підрозділ ПАТ "Українська 
залізниця"

1. Аналіз стану виробничого 
травмвтизму на підприємствах 

ПЗз за 2016 рік та І кв. 2017 р.        
   

 2. Дотримання виконання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці.
 3. Особливості виконання  робіт у 

колійному господарстві.

27.06.17-
29.06.17

07413, Броварський р-н, 
с.Пухівка, 

вул.В.Чорновола,1

Аналіз виконання протокольних 
рішень, прийнятих суб'єктами 

господарювання гірничодобувної 
галузі під час узгодження планів 
розвитку гірничих робіт на 2017 

рік та пріоритетні напрямки 
поліпшення виконання гірничих 

робіт. 

03081, м.Київ, Столичне 
шосе, 215

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.
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171 3 ТОВ «Укрбудтрестсервіс» 14.06.2017 Шестаковський В.В.

172 4 КП «Київський метрополітен» 15.06.2017 Мацкевой О.Л. 

173 5 ТзВО «Гірничодобувна компанія - СБК» 21.06.2017 Шестаковський В.В.

174 6 ДП «Агробуд» 29.06.2017 Шестаковський В.В.

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

175 1 ТОВ «Спецкомплект ЛТД» вул. В. Хвойки, 21, м. Київ 07.06.2017 Устинов О.Ю.

м.Вишгород, 
вул.Промислова, 4

Аналіз виконання протокольних 
рішень, прийнятих суб'єктами 

господарювання гірничодобувної 
галузі під час узгодження планів 
розвитку гірничих робіт на 2017 

рік та пріоритетні напрямки 
поліпшення виконання гірничих 

робіт. 

03056, м.Київ, пр. 
Перемоги, 35

Дотримання вимог нормативно-
правових актів з охорони праці, та 
промислової безпеки при веденні 

гірничих робіт на 
артсвердловинах.  Аналіз 

виконання протокольних рішень, 
прийнятих під час узгодження 

планів відбору води на 2017 рік.

Бородянський р-н,  
с.Озера, вул. Партизанська, 

71

Аналіз виконання протокольних 
рішень, прийнятих суб'єктами 

господарювання гірничодобувної 
галузі під час узгодження планів 
розвитку гірничих робіт на 2017 

рік та пріоритетні напрямки 
поліпшення виконання гірничих 

робіт. 

08340, Бориспільський р-н, 
с.Гнідин, вул.Центральна, 

43а

Аналіз виконання протокольних 
рішень, прийнятих суб'єктами 

господарювання гірничодобувної 
галузі під час узгодження планів 
розвитку гірничих робіт на 2017 

рік та пріоритетні напрямки 
поліпшення виконання гірничих 

робіт. 

«Щодо дотримання законодавства 
України про державний ринковий 

нагляд і контроль нехарчової 
продукції»
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176 2 ТОВ «УТТФ «Комета» 14.06.2017 Устинов О.Ю.

177 3 ТОВ «Промпартнер» 21.06.2017 Устинов О.Ю.

178 4 ТОВ «Браво Спецодяг» 27.06.2017 Устинов О.Ю.

Начальник управління з питань праці В.В. Шаботинський
Начальник управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки А.М. Заболотний

А.М. Заболотний
В. о. начальника відділу гірничого нагляду В. В. Шестаковський
Начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення С.А. Диптан

пр-т Перемоги, 68/1, м. 
Київ

«Щодо дотримання законодавства 
України про державний ринковий 

нагляд і контроль нехарчової 
продукції»

вул. Бережанська, 4ж, м. 
Київ

«Щодо дотримання законодавства 
України про державний ринковий 

нагляд і контроль нехарчової 
продукції»

вул. Новозабарська, 2/6, м. 
Київ

«Щодо дотримання законодавства 
України про державний ринковий 

нагляд і контроль нехарчової 
продукції»
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