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Затверджую: 
Перший заступник начальника Головного управління Держпраці
 у Київській області  _________________________ В.С. Андрієнко
____червень 2017 року

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

№ з/п Адреса Тема заходу Дата проведення

4.2 відділ експертизи умов праці

1 1 ВАТ "Будмаш" 04.07.2017 Мазура О.М. 

2 2 ТОВ "ТРК "Україна" 04.07.2017 Казімірчук А.Ю.

3 3 06.07.2017 Мазура О.М.

4 4 ТОВ "РІТО" 07.07.2017 Казімірчук А.Ю.

5 5 10.07.2017 Мазура О.М.

6 6 м. Київ, вул. Мельникова, 14 11.07.2017 Казімірчук А.Ю.

7 7 12.07.2017 Дяченко Д.К.

8 8 ВАТ "Грат" 13.07.2017 Мазура О.М.

9 9 14.07.2017 Казімірчук А.Ю.

10 10 м. Київ, вул. Бориспільська,9 17.07.2017 Мазура О.М.

11 11
ТОВ ВД "Адеф-Україна"

18.07.2017 Казімірчук А.Ю.

12 12 м. Київ, вул. Колекторная, 44 19.07.2017 Мазура О.М.

13 13 19.07.2017 Дяченко Д.К.

№ з/п 
(загал
ьний) 

Назва суб’єкта 
господарювання

ПІБ інспектора, який 
проведе захід

м. Київ, вул. Бориспільська, 
7

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Київ, вул. Героїв Космосу, 
4

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

ДП Київський завод 
"Буревесник"

м. Київ, вул. Здолбунівська, 
2

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Бровари, вул. Шолом 
Алейхема, 4

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

ВАТ КРЗ ВГ СП ВТК 
"Візит"

м. Київ, вул. Бориспільська, 
9

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

ВНЗ "Перший Київський 
медичний коледж"

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

"Бородянська центральна 
районна лікарня"

м. Брородянка,                       
вул. Семашко, 3

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Київ, вул. Колекторна, 
38/40

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

КЗ КОР "Київська обласна 
дитяча лікарня"

м.Боярка,                         вул. 
Хрещатик, 83

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

ВАТ Енергозавод 
"Енергетик"

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Київ, вул.                     Б. 
Хмельницького, 34

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

АК "Києвенерго" завод 
"Енергія"

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

Квартирно-експлуатаційний 
відділ

м. Біла-Церква, вул. 
Ярмакова, 1

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці



Аркуш1

Сторінка 2

14 14 ТОВ "ЗПК" 21.07.2017 Казімірчук А.Ю.

15 15 м. Київ, вул. Колекторная, 44 24.07.2017 Мазура О.М.

16 16 25.07.2017 Казімірчук А.Ю.

17 17 ТОВ "Ітак" 26.07.2017 Мазура О.М.

18 18 26.07.2017 Дяченко Д.К.

19 19 28.07.2017 Казімірчук А.Ю.

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

20 1 ТОВ "Стелтекс-Троещина" 04.07.2017 Ларіна Т.А.

21 2 06.07.2017 Ларіна Т.А.

м. Бровари, вул. 
Красовського, 18а

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

АК "Інструментальний 
завод"

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

Філія №5 КДЦ 
Оболонського району м. 

Києва

м. Київ, вул. Вишгородська, 
54а

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

м. Київ, вул. Анни 
Ахматової, 5

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

Переяслав-Хмельницька 
філія по експлуатації 
газового господарства 

"Київоблгаз"

м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Героїв 

Дніпра, 39

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

Філія КЗ КОР "Броварська 
станція екстреної медичної 

допомоги"

м. Бровари,  вул. Шевченка, 
14

Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

04070, м. Київ, вул. 
Набережне шосе, 28

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

ТОВ"Консалтінг 
Україна"

03039, м. Київ, вул. 
Голосіївська, 7, к.3

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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22 3 10.07.2017 Сипливчак Н.В.

23 4 ТОВ "Традиції здоров'я" 14.07.2017 Ларіна Т.А.

24 5 20.07.2017 Сипливчак Н.В.

25 6 20.07.2017 Андреєв О.А.

ТОВ "Спільне Ірано-
Українське 

Підприємство"Бегленд"

09100, Київська обл., м. Біла 
Церква, вул.В.Стуса, 

буд.48,кв.109

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

04070, м. Київ, вул. 
Сагуйдачного, 8/10А

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

ТОВ "Спільне 
Азерджбайджано-

Українське підприємство 
"Компанія Ніка"

09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул.В.Стуса, 

буд.48,кв.109

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та 
додаткових відпусток, 

відповідальність за порушення 
вимог трудового законодавства)

ПАТ "Богуславський 
карєр"

09722, Богуславський 
район, с. Тептіївка, вул. 

Корсунська, буд. 2-а

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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26 7 СФГ "Баші" 20.07.2017 Андреєв О.А.

27 1 04.07.2017 Замула Т.Ю.

28 2 ТОВ "Рітейл Солюшнз" 10.07.2017     Губський В.М.

29 3 10.07.2017 Замула Т.Ю.

08843, Миронівський  
район, с. Юхни, вул. 

Мічуріна, буд. 16

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та 
додаткових відпусток, 

відповідальність за порушення 
вимог трудового законодавства)

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

ТОВ "Сквирський комбінат 
хлібопродуктів"

09000, Київська обл., м. 
Сквира, вул. Київська, 25

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

 вул.Богунського,26, м. 
Бровари, Київська обл. 

07400

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

ПП "Агрофірма 
"Розволожжя"

09000, Київська обл., 
Сквирський р-н, с. Антонів, 

вул. Ювілейна, буд. 1 А

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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30 4 ТОВ "Ас-Транс Брок" 11.07.2017 Марченко О.Ю.

31 5 ДНЗ "Сквирське ВПУ" 14.07.2017 Замула Т.Ю.

32 6 ТОВ "ОІЛ КАРЗ Україна" 20.07.2017 Замула Т.Ю.

33 7 ТОВ "Агрофірма "Колос" 25.07.2017 Замула Т.Ю.

03124, м. Київ, вул. 
Радіщева, 3, оф. Б306

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та 
додаткових відпусток, 

відповідальність за порушення 
вимог трудового законодавства)

09000, Київська обл., м. 
Сквира, вул. К. Лібкнехта, 

буд. 141

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

09000, Київська обл., м. 
Сквира, вул. Київська, буд. 

36, к.1

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та додаткових 
відпусток, відповідальність за 
порушення вимог трудового 

законодавства)

09000, Київська обл., 
Сквирський р-н, с. 
Пустоварівка, пл. 

Ватутіна, буд. 18 А

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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34 8 ДП "КИЇВДІПРОТРАНС" 25.07.2017 Марченко О.Ю.

5.1 відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці

35 1 06.07.2017 Проценко Ю.М.

36 2 06.07.2017 Рій В.І.

37 3 ТОВ ПКФ «Сторк» 07.07.2017 Августін Ю.І.

38 4 ТОВ «Деметра хліб» 07.07.2017 Лазєв О.Л

01132, м. Київ, вул. 
Симона Петлюри, 15

Питання додержання трудового 
законодавства (питання оплати 

праці, ведення кадрового 
діловодства, порядок надання 

щорічних основних та 
додаткових відпусток, 

відповідальність за порушення 
вимог трудового законодавства)

ПАТ «Гребінківський 
машинобудівний завод», 

Київська  обл. 
Васильківський р-н, смт. 

Гребінки, вул. 
Білоцерківська, 5

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки. Питання додержання 

трудового законодавства. 

ПрАТ «Кондитерська 
фабрика «Лагода»

м. Кагарлик, вул., 
Ставяна,99.

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.

 м.Київ,  Оболонський р-н, 
пр-т С.Бандери,8

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.

с. Нові Безрадичі, 
Обухівського р-ну, Київської 

обл., вул. Піщана, 59

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.
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39 5 ТОВ "ТАКТ" 07.07.2017 Тименко А.В.

40 6 ПрАТ «Тетіївське ХПП» м. Тетіїв вул.,Київська,27  13.07.2017 Рій В.І.

41 7 ТОВ "Маяк - Вестдом" 14.07.2017 Августін Ю.І.

42 8 ПАТ «АТП-13238» 14.07.2017 Лазєв О.Л

43 9 ТОВ "Київелектромонтаж" м. Київ, вул. Лейпцегська, 6 14.07.2017 Тименко А.В.

44 10 20.07.2017 Проценко Ю.М.

45 11 20.07.2017 Рій В.І.

м. Бориспіль, вул. Тельмана, 
14

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.

м.Київ,  Оболонський р-н, 
пр-т С.Бандери,8

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.

м. Обухів, вул. Будьонного, 
33

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.

ТОВ «Елеватор «Успіх 
Рокитне»

Київська область, 
Рокитнянський район 

смт.Рокитне вул. 
Телешівська, 24

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки. Питання додержання 

трудового законодавства. 

ДП «Богуславський 
лісгосп»

м. Богуслав пров. 
Інтернаціональний,8 

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.
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46 12 ДП «Маяк - Перспектива» 21.07.2017 Августін Ю.І.

47 13 ТОВ «КБФ» м. Київ, вул. Пшенична, 8 21.07.2017 Лазєв О.Л

48 14 ТОВ "Примтекс плюс" 21.07.2017 Тименко А.В.

49 15 27.07.2017 Проценко Ю.М.

50 16 28.07.2017 Августін Ю.І.

5.2 відділ нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами

51 1 ФОП Хоменко А.В. 07.07.2017  Дударенко Є.В.

52 2 Безпечна експлуатація кранів 13.07.2017 Федірків Т.В 

53 3 ДП "ДБК УС ВР України" м. Київ, вул. Клеманська 5 14.07.2017  Іщук Г. 

54 4 ТОВ "Бекас" Київ, вул. А.Атинська, 8 Безпечна експлуатація кранів 19.07.2017  Черновол А.В.

55 5 Безпечна експлуатація котлів 20.07.2017  Колесник М.Г.

м.Київ,  Оболонський р-н, 
пр-т С.Бандери,8

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.

Бориспільський р-н, с. 
Вороньків, вул.  
Дніпровська, 110

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.

ПП "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ 
ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

КОМПЛЕКСІВ"

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н,, 
СМТ. ГРЕБІНКИ, ВУЛ. 

ЛЕНІНА, БУД. 77

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки. Питання додержання 

трудового законодавства. 

ДП"Центр нових 
технологій "Маяк"

м.Київ,  Оболонський р-н, 
пр-т С.Бандери,8

дотримання  вимог нормативно-
правових актів з охорони праці   під 

час виконання  робіт  підвищеної 
небезпеки.  Питання додержання 

трудового законодавства.

Київська обл., с.Гора, вул.8-
го березня, 28.

організація безпечної експлуатації 
атракціонної техніки

Дарницький ЗБК ім. 
Ковальської

м. Київ, вул. Бориспільська, 
15

Організація безпечною експлуатації 
ліфтів 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД М. 
КИЄВА

М.КИЇВ, 
ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, 

15
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56 6 ТОВ "Бетон Сервіс" м. Київ, вул. Промислова, 5 Безпечна експлуатація кранів 20.07.2017  Федірків Т.В 

57 7 ПАТ "Меліоратор" м.Буча, вул. Чкалова, 1 Безпечна експлуатація кранів 21.07.2017  Черновол А.В.

58 8 21.07.2017  Соловей С.М.. 

59 9 ПП Давиденко м. Буча, вул. Чкалова, 46 Безпечна експлуатація кранів 26.07.2017  Черновол А.В.

60 10 ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО-2 Безпечна експлуатація котлів 27.07.2017  Колесник М.Г.

61 11 ПрАТ "РБУ-56" м. Київ, вул. Куренівська, 16 Безпечна експлуатація кранів 28.07.2017  Черновол А.В.

5.3 відділ нагляду у будівництві

62 1 06.07.2017  Пархоменко В.О.

63 2 07.07.2017  Пукас В.С.

64 3 14.07.2017 Пукас В.С.

ПрАТ "Сьогодні 
Мультимедіа"

м. Вишгород, вул. 
Шолуденка, 19

Організація безпечною експлуатації 
посудин, працюючих під тиском, 

кранів

М.КИЇВ, ВУЛ.ДОВЖЕНКО, 
7

ЖЕД-504 КП «Керуюча 
компанія з обслуговування 

житлового фонду 
Оболонського району м. 

Києва»

 м. Київ, 
вул.Малиновського,34

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 

прищеньдвірників та забезпеченості 
необхідними засобами захисту та 
інструментом для певного виду 

робіт

Житлово експлуатаційна 
дільниця №1 

м. Київ, просп.  Корольова, 
10-а

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 

прищеньдвірників та забезпеченості 
необхідними засобами захисту та 
інструментом для певного виду 

робіт

Житлово експлуатаційна 
дільниця №2

м. Київ, вулиця В. Кільцева, 
5-б 

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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65 4 КМП "Введенське" Киев, вул. Оболонська, 38 17.07.2017  Першко В.М.

66 5 20.07.2017  Пархоменко В.О.

67 6 20.07.2017  Пархоменко В.О.

68 7 20.07.2017 Пархоменко В.О.

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 

прищеньдвірників та забезпеченості 
необхідними засобами захисту та 
інструментом для певного виду 

робіт

ЖЕД-505 КП «Керуюча 
компанія з обслуговування 

житлового фонду 
Оболонського району м. 

Києва»

м.Київ,вул. Маршала 
Тимошенка, 1А, Б

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та 

інструментом для певного виду 
робіт

ЖЕД-506 КП «Керуюча 
компанія з обслуговування 

житлового фонду 
Оболонського району м. 

Києва»

м.Київ,вул. Маршала 
Тимошенка, 1А, 

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 
прищеньдвірників та 

забезпеченості необхідними 
засобами захисту та 

інструментом для певного виду 
робіт

ЖЕД-505 КП «Керуюча 
компанія з обслуговування 

житлового фонду 
Оболонського району м. 

Києва»

м.Київ,вул. Маршала 
Тимошенка, 1А, Б

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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69 8 КМП "Вітряні Гори" вул. Межова, 25 21.07.2017   Першко В.М.

70 9 КМП "Лісове" пр-т Свободи, 40 24.07.2017 Першко В.М.

71 10 м.Київ,вул. Г.Дніпра,22-Б 27.07.2017  Пархоменко В.О.

72 11 КМП "Галицьке" пр-т Правди, 4 28.07.2017   Першко В.М.

5.4 відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки

73 1 ТОВ "АВІАКОМ" 03.07.2017 Закомірний О.О.

74 2 05.07.2017  Дідик А.П.

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 

прищеньдвірників та забезпеченості 
необхідними засобами захисту та 
інструментом для певного виду 

робіт

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 

прищеньдвірників та забезпеченості 
необхідними засобами захисту та 
інструментом для певного виду 

робіт

ЖЕД-507 КП «Керуюча 
компанія з обслуговування 

житлового фонду 
Оболонського району м. 

Києва»

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 

прищеньдвірників та забезпеченості 
необхідними засобами захисту та 
інструментом для певного виду 

робіт

Організація, контроль на 
підприємствах житлово-

комунального господарства 
наявності побутових 

прищеньдвірників та забезпеченості 
необхідними засобами захисту та 
інструментом для певного виду 

робіт

м. Київ, ХАРКІВСЬКЕ 
ШОСЕ, 203

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

ПАТ «Білоцерківський 
завод ЗБК»

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

прориву, 39

Забезпечення безпечної та 
безаварійної роботи систем 

газопостачання природнім газом. 
Безпечна експлуатація, зберігання 

балонів ЗВГ



Аркуш1

Сторінка 12

75 3 РГРКЦ "Присвятої трійці" 07.07.2017 Лисенко Ю.І.

76 4 ТОВ «Сквирський КХП» Сквира вул.Залізнична, 35 07.07.2017 Мягкоход В.Ю.

77 5 ПАТ "ЄНЗ "Металіст" м. Київ, вул. Бікика, 8 07.07.2017 Силенок В.А.

78 6 КП "Таращаводоканал" 07.07.2017 Стахів Т. М.

79 7 07.07.2017 Аврамчук Ю.М.

80 8 НВП ,,Навігатор" м. Київ, вул. Лаврська, 27 07.07.2017 Смолянець В.Є.

81 9 ТОВ "ВЕКО-ТЕКСТИЛЬ" 10.07.2017 Закомірний О.О.

82 10 14.07.2017 Аврамчук Ю.М.

83 11 14.07.2017 Стахів Т. М.

84 12 ТОВ ,,Інтербудсервіс" 14.07.2017 Смолянець В.Є.

Київська обл., Обухівський 
р-н, с. Деревяна, в. Київська, 

5

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

Дотримання вимог безпеки під час 
експлуатації обладнання системи 

газопостачання

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

Київська обл., місто Тараща, 
в.В. Великого, будинок 38

Порядок розслідування нещасних 
випадків на виробництві

ТОВ "Перший Столичний 
хлібзавод"

Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Нові 
Петрівці, вул. Ворошилова, 

85.

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

Заходи з підготовки газових 
господарств до роботи (котелень, 
топкових, сезонно працюючого 
газового обладнання) в осінньо-

зимовий період 2016-17рр

м. Київ, ВУЛ. 
АВТОТРАНСПОРТНА, 1

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

ТОВ "Медична клініка 
"Інновація"

Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. 

Лютіж, вул. Вітряного, 69-А

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

ПАТ «Дікергофф Цемент 
Україна»

03083,м. Київ,  вул. 
Пирогівський шлях, 26,

 
Порядок розслідування нещасних 

випадків на виробництві

м. Київ, вул.  Жилянська, 
146 

Заходи з підготовки газових 
господарств до роботи (котелень, 
топкових, сезонно працюючого 
газового обладнання) в осінньо-

зимовий період 2016-17рр



Аркуш1

Сторінка 13

85 13 м. Київ, в. Бориспільська, 25 14.07.2017 Силенок В.А.

86 14 ТОВ "ВІП - ТРАНС" 14.07.2017 Лисенко Ю.І.

87 15 ТОВ «Богуславське ХПП» Богуслав вул.Шевченка, 147 14.07.2017 Мягкоход В.Ю.

88 16 ТОВ "ГЕММА" 17.07.2017 Закомірний О.О.

89 17 21.07.2017 Аврамчук Ю.М.

90 18 ТОВ "Фабрика Кулінарії" м. Київ, вул. Горлівська, 137 21.07.2017 Ахрименко В.П.

91 19  ПАТ ,,УКРАТОММАШ" 21.07.2017 Смолянець В.Є.

92 20 ПрАТ "Лекс Холдинг" м. Київ, в. Вільшана, 12 21.07.2017 Силенок В.А.

93 21 ТОВ "Трипільський ПАК"" 21.07.2017 Лисенко Ю.І.

94 22 СТОВ "Єдність" Володарка вул.Зарічна, 100\ 21.07.2017 Мягкоход В.Ю.

Хлібокомбінат №10 ПАТ 
"Київхліб"

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

Київська обл., Обухівський 
р-н, с. Таценки, в. Лісна, 3

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

Дотримання вимог безпеки під час 
експлуатації обладнання системи 

газопостачання

м. Київ, ВУЛ. 
ПРОМИСЛОВА, 14 

(БОРТНИЧІ)

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ 
ІННОВАЦІЇ"

Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Шолуденко, 19

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

Київська обл, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 14

Заходи з підготовки газових 
господарств до роботи (котелень, 
топкових, сезонно працюючого 
газового обладнання) в осінньо-

зимовий період 2015-16рр

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

Київська область, м. 
Українка, в. Промислова, 33

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

Дотримання вимог безпеки під час 
експлуатації обладнання системи 

газопостачання
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95 23 ТОВ "ФОРМУЛА ПРІНТ" 24.07.2017 Закомірний О.О.

96 24 25.07.2017 Аврамчук Ю.М.

97 25 ТОВ "Пластік +" 25.07.2017 Ахрименко В.П.

98 26 РСП Киевцентраеро 25.07.2017 Смолянець В.Є.

99 27 ТОВ "Укрполіграфмедія" 25.07.2017 Лисенко Ю.І.

5.5 відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

100 1 ПАТ «ППР Броварський». 03.07.2017 Довгополюк М.Д.

101 2 03.07.2017  Легеза В.П.

102 3 ТОВ «Бела Центр» 03.07.2017  Пономаренко І.Г.

103 4 ПСП "Мирівське" 03.07.2017 Шевченко О.М.

м. Київ, ВУЛ. 
ЗРОШУВАЛЬНА, 15-Б

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

ТОВ "Бізнес Центр 
Фармація"

Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Шолуденко, 18

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

Київська обл., 
Вишгородський район, с. Н. 

Петрівці, вул. 
Новопромислова, 4

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. 

Київска обл, м. Бориспіль, 
Аеропорт

Заходи з підготовки газових 
господарств до роботи (котелень, 
топкових, сезонно працюючого 
газового обладнання) в осінньо-

зимовий період 2016-17рр

м. Київ, пр-т Голоссіївський, 
125

Безпечна експлуатація систем 
газопостачання. Організація 

проведення технічних оглядів та 
обслуговування систем 

газопостачання. 

Броварський р-н      с. 
Рожівка, вул. Слави,22 

Основні вимого безпеки праці у 
птахівництві.

Управління 
агропромислового розвитку 

Ставищенської РДА    
 

Київська обл. 
Ставищенський р-н., смт. 

Ставище, вул. 
ЦимбалаСергія, 44

Нарада, щодо дотримання вимог 
безпеки під час організації та 

проведення зернозбиральних робіт

Київська обл.,                       
м. Березань, вул. 

Комсомольська,15 А,

Стан охорони праці в товаристві . 
Нормативно-правова документація з 

охорони праці.

Київська обл.                
Кагарлицький р-н, с. 

Мирівка, вул. 
Центральна.127

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».  



Аркуш1

Сторінка 15

104 5 03.07.2017  Чекардін Ю. Ю.

105 6 04.07.2017 Бровченко Т.Ф.

106 7 ПАТ "АГРОПРОММАШ" 04.07.2017    Лисенко В.В.

107 8 м. Київ,  Попудренка,13 07.07.2017 Бровченко Т.Ф.

108 9 ВАТ «Западинське»    С/Г 07.07.2017    Кулініч М.В.

109 10 10.07.2017 Довгополюк М.Д.

ТОВ "Дизайн-Принт 
Україна"

м. Київ, вул. 
Круглоуніверситетська, 17

Проведення заходів для поліпшення 
стану охорони праці на 

підприємстві, для недопущення 
травматизму.

Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф міста Києва

м. Київ-01030, вулиця 
Богдана Хмельницького, 37-

б

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.

Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. 

Вишневе, вул. Чорновола, 
буд. 1

    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»

ДУ «Інститут громадського 
здоров’я ім. О.М. Марзєєва 

НАМН України»

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.

м. Васильків, Київської обл., 
Вул. Декабристів

Семінар-нарада, щодо додержання 
вимог охорони праці під час 

проведення сільськогосподарських 
робіт

Круглий стіл з 
працівниками  С/Г ПП 

«Русанівське».

Броварський р-н      с. 
Русанів

Основні вимого безпеки праці, щодо 
безпечного виконання 

зернозбиральних робіт.
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Сторінка 16

110 11 ФГ « Надія», 10.07.2017  Пономаренко І.Г.

111 12 ФГ "Широкоступ" 10.07.2017

112 13 10.07.2017  Маренець С.Г.

113 14 10.07.2017  Чекардін Ю. Ю.

114 15 11.07.2017   Легеза В.П.

115 16 11.07.2017 Мазурок В.А.

116 17 ПФ "АНЖІО" 11.07.2017  Лисенко В.В.

Київська область,               м. 
Березань ,                         вул. 

Набережна,112

Стан охорони праці в господарстві  
під час підготовки до проведення  

зернозбиральних с/г робіт. 
Нормативно-правова документація з 

охорони праці.

Київська обл, Кагарлицький  
р-н, с. Шубівка, вул. 

Фалкова,1

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».  

Шевченко О.М.                           
   

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Урожай 

плюс" 

Київська область, 
Яготинський р-н. с. 

Гензерівка, вул. Центральна, 
30А

Нарада, щодо дотримання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці під час проведення 
зернозбиральних робіт. 

ДП  «Санаторій «Україна» 
ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця

Київська обл., м. Ірпінь, смт. 
Ворзель, вул. К. Лібкнехта, 

26

Проведення профілактичних заходів 
щодо поліпшення стану охорони 

праці на підприємстві, для 
недопущення травматизму.

Відділ агропромислового 
розвитку Володарської РДА 

   
    

Київська обл. смт. Володарка 
площа Миру, 4

Нарада, щодо дотримання вимог 
безпеки під час організації та 

проведення зернозбиральних робіт

КП УЗН Оболонського 
району м. Києва

Київ, просп. Степана 
Бендери, 26А

Правила безпеки під час проведення 
санітарного обрізання дерев за 

допомогою люльки.

м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, буд. 8

 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»
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Сторінка 17

117 18 ПП «Сокол»     14.07.2017  Кулініч М.В.

118 19 17.07.2017 Довгополюк М.Д.

119 20 ТОВ „Белла-Трейд” 17.07.2017 Пономаренко І.Г.

120 21 ПП."Тесленко А.М." 17.07.2017 Шевченко О.М.                    

121 22 СФГ "Мрія" 17.07.2017  Маренець С.Г.

122 23 17.07.2017  Чекардін Ю. Ю.

123 24 18.07.2017  Легеза В.П.

124 25 Київ, вул. Радіальна, 5 18.07.2017 Мазурок В.А.

с. Барахти,  Васильківський 
р-н,

Семінар-нарада, щодо додержання 
вимог охорони праці під час 

проведення сільськогосподарських 
робіт

Круглий стіл з 
працівниками  С/Г ФГ 

«ЖУРАВУШКА».

Броварський р-н      с. 
Калинівка

Основні вимого безпеки праці, щодо 
безпечного виконання 

зернозбиральних робіт.

м. Березань,  вул. 
Комсомольська,15 А,  

Стан охорони праці в товаристві . 
Нормативно-правова документація з 

охорони праці.

Київська обл,    м. Кагарлик, 
пер Серпневий,11

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 область, 
Баришівський р-н. с. Недра, 

вул. Недрянська,18

Нарада, щодо дотримання вимог 
нормативно-правових актів з 

охорони праці під час проведення 
зернозбиральних робіт. 

ДП «Інтегровані логістичні 
системи»

Київська обл., м. Буча, вул. 
Кірова, 144

Проведення профілактичних заходів 
щодо поліпшення стану охорони 

праці на підприємстві, для 
недопущення травматизму.

Управління 
агропромислового розвитку 

Тетіївської РДА  

Київська обл. Тетіївський 
район, місто Тетіїв, вул. 

Цвітковабуд. 11

Нарада, щодо дотримання вимог 
безпеки під час організації та 

проведення зернозбиральних робіт

КП УЗН Печерського 
району м. Києва

Правила безпеки під час проведення 
санітарного обрізання дерев за 

допомогою люльки.
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125 26 18.07.2017  Лисенко В.В.

126 27 ТОВ «АФ Київська» 19.07.2017 Тетерський А.Ц.

127 28 21.07.2017  Легеза В.П.

128 29 ПП «Адоніс»    Обухівський р-н, с.   Жуківці 21.07.2017    Кулініч М.В.

129 30 24.07.2017 Довгополюк М.Д.

130 31 24.07.2017  Пономаренко І.Г.

131 32 24.07.2017  Чекардін Ю. Ю.

132 33 м.Київ, Пуща - водиця. 25.07.2017 Бровченко Т.Ф.

ТОВ "АЛЬФА-МЕТАЛ-
КОМПАНІ"

Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. 

Вишневе, вул. Київська, буд. 
8 Д

 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»

сМАКОВИЩЕ вул.Київська 
16 Макарівський р-н

Проведення польових робіт. Аналіз 
травматизму.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтерагроінвест"

Київська обл. смт. Ставище 
вул. Сергія Цимбала, 4

Нарада, щодо дотримання вимог 
безпеки під час проведення 
комплексу жнивних робіт

Семінар-нарада, щодо додержання 
вимог охорони праці під час 

проведення сільськогосподарських 
робіт

Круглий стіл з 
працівниками  С/Г СТОВ 

«Требухівське».

Броварський р-н      с. 
Требухів

Основні вимого безпеки праці,  
щодо безпечного виконання 

зернозбиральних робіт.

ФОП  Стеценко Таміла 
Миколаївна

Київська обл,                       м. 
Березань ,                       вул. 

Куйбишева,7,

Стан охорони праці на підприємстві 
. Нормативно-правова документація 

з охорони праці.

ДП «Київоблтурист» Філія 
– турготель «Ірпінь»

Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
3-го Інтернаціоналу, 105-Б

Проведення профілактичних заходів 
щодо поліпшення стану охорони 

праці на підприємстві, для 
недопущення травматизму.

Пологовий будинок 
"Лелека" 

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.
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133 34 ТОВ "САФОР ГРУП" 25.07.2017   Лисенко В.В.

134 35 26.07.2017 Бровченко Т.Ф.

135 36 ТОВ «Вектор» 26.07.2017 Тетерський А.Ц.

136 37 ФОП "Комлик І.В. " 26.07.2017             О.М. Шевченко

м. Київ, вул. Обсерваторна, 
буд. 10

  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»

Київський міський 
клінічний госпіталь 

ветеранів війни 

Пуща-Водиця, вул. Федора 
Максименка, 26

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.

Смт Бородянка 
вул.Центральна 322 
Бородянський р-н

Проведення польових робіт. Аналіз 
травматизму.

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

Нарада  з посадовими особами, 
спеціалістами  підприємства, щодо 
дотримання вимог безпеки  руху, 

недопущення  виробничого 
травматизму на підприємстві та 
безпечне поводження ручним 

електрофікованим інструментом   
Доведення інформації про «Порядок 

 проведення розслідування та 
ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій 

на виробництві».  
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137 38 ТОВ "Бізнес Копі" 26.07.2017 Лисенко В.В.

138 39 ТОВ «Родина» К-Святошинськ, смт. Чабани 28.07.2017    Кулініч М.В.

5.6 Відділ нагляду на транспорті та з ’язкувв

139 1 Кицюк Р.І.

140 2 Кицюк О.О.

141 3 06.06.17-08.06.17 Кицюк Р.І.

м. Київ, вул. Ватслава 
Галева, буд. 4

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»

Семінар-нарада, щодо додержання 
вимог охорони праці під час 

проведення сільськогосподарських 
робіт

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.

04.07.2017-
06.07.2017

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.

04.07.2017-
06.07.2017

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.
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142 4 06.06.17-08.06.17 Кицюк О.О.

143 5 ТОВ «ЕВЕРЕСТ» м. Київ, пр.. Московський, 8 07.07.2017 Сергієнко Ю.М.

144 6 11.07.17-13.07.17 Кицюк Р.І.

145 7 11.07.17-13.07.17 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.

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. 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.
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146 8 14.07.2017 Сергієнко Ю.М.

147 9 18.07.17-20.07.17 Кицюк Р.І.

148 10 18.07.17-20.07.17 Кицюк О.О.

149 11 ТОВ "ЕМ АЙ АЙ ТІ" 21.07.2017 Сергієнко Ю.М.

ТОВ  "ЕКСПРЕС МОТО 
УКРАЇНА"

м. Київ, вул. Предславинська 
28

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. 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.

м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 72

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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150 12 25.07.17-27.07.17 Кицюк Р.І.

151 13 25.07.17-27.07.17 Кицюк О.О.

152 14 ТОВ "ЕНТРІ" м. Київ, вул. Коперника, 14 28.07.2017 Сергієнко Ю.М.

9. відділ гірничого нагляду

153 1 ПП «Надра-Сервіс» 06.07.2017 Шестаковський В.В.

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.

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.

09100, м.Біла Церква, 
Чапаєвський тупик, 37

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. 



Аркуш1

Сторінка 24

154 2 ТОВ «Промбуд» 13.07.2017 Шестаковський В.В.

155 3 19.07.2017 Мацкевой О.Л. 

156 4 ТОВ «Ажур-Д» 20.07.2017 Шестаковський В.В.

157 5 26.07.2017 Мацкевой О.Л. 

158 6 27.07.2017 Шестаковський В.В.

09511, Таращанський р-н, 
с.Чернін

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. 

ПрАТ КЗБН «Росинка» 03057, м.Київ, вул. Ежена 
Потье, 6

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.

Броварський р-н, с.Скибин, 
вул. Київська, 64

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. 

ПАТ «Квазар»
04136, м.Київ,вул. Північно-
Сирецька, буд.3,Подільський 

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.

ПП Ліщенко Марія 
Вікторівна

Володарський р-н, смт. 
Володарка, вул. Дружби, 24

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. 
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Начальник управління з питань праці В.В. Шаботинський
 Начальник управління нагляду в промисловості
і на об'єктах підвищеної небезпеки А.М. Заболотний
 В. о. начальника відділу гірничого нагляду В.В. Шестаковський
Начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення С.А. Диптан
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