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Графік проведення превентивних заходів Головним управління Держпраці у Київській області на вересень 2017 року
№ з/п
(загальн № з/п
ий)
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Назва суб’єкта
господарювання

Адреса

Тема заходу

4.2 відділ експертизи умов праці
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
ТОВ "СЕЙСВИНД"
праці
ТОВ "Медичні центри
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
м. Київ, вул. Жилянська, 48-50А
"Медісвіт"
праці
Спільне підприємство
м. Київ,
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
"Іберус-Київ"
вул. Фрунзе, 51-А
праці
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
ТОВ "Компанія "ЮТАС" м. Київ, вул. вул. Желябова, 2
праці
Склад ТОВ "КВСПорядок проведення атестації робочих місць за умовами
с.м.т. Велика Димерка
Україна"
праці
ТОВ
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
м. Київ, вул. Зоологічна 4-А
"УКРМЕРЕНГОКОМ"
праці
ВНЗ Київський медичний
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
м. Київ, Привокзальна, 14/2
коледж № 3
праці
м. Київ, вул.Ярославів Вал, 36-38
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
ТОВ "ХАН ЛТД"
праці
Національна дитяча
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
м. Київ, вул.В. Чорновола, 28/1
спеціалізована лікарня
праці
"Охматдит"
"Білоцерківська міська
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
м. Біла Церква, вул. Семашко,9
лікарня №2"
праці
м. Київ, вул.Дегтярівська,48
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
ТОВ "ВІЖН ХАУС"
праці
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
ПрАТ "СКРІН"
м. Київ, вул. Качалова, 5-А
праці
Промислово-технічна
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
м. Київ, пр-т Перемоги, 89-а
компанія ТОВ
праці
"АГРОМАТ"
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
ТОВ "ВАТЕК"
м. Київ, вул. вул. Обсерваторна 7
праці
Білоцерківська станція
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
м. Біла Церква, вул. Семашко,1
екстреної медичної
праці
допомоги
м. Київ, вул.Зоологічна 4-А

Дата проведення

ПІБ інспектора, який
проведе захід

05.09.2017

Мазура О.М.

05.09.2017

Казімірчук А.Ю.

06.09.2017

Дяченко Д.К.

07.09.2017

Мазура О.М.

08.09.2017

Казімірчук А.Ю.

12.09.2017

Мазура О.М.

12.09.2017

Казімірчук А.Ю.

14.09.2017

Мазура О.М.

14.09.2017

Дяченко Д.К.

15.09.2017

Казімірчук А.Ю.

18.09.2017

Мазура О.М.

19.09.2017

Казімірчук А.Ю.

21.09.2017

Дяченко Д.К.

21.09.2017

Мазура О.М.

22.09.2017

Казімірчук А.Ю.

16

16

ТОВ "РЕНЕСАНС-ТЕХ"

м. Київ, вул. Дегтярівська 21а

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
праці

26.09.2017

Мазура О.М.

17

17

ВП Вагонне депо станція
Київ-пасажирський

м. Київ, вул. Уманська, 6

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
праці

26.09.2017

Казімірчук А.Ю.

18

18

АТ "БРОТЕП-ЕКО"

27.09.2017

Дяченко Д.К.

19

19

ТОВ "НВП Інта"

28.09.2017

Мазура О.М.

20

20

21

22

23

24

м. Бровари
Я. Мудрого, 88

вул.

Київ, вул. Шутова 18

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

ПрАТ "Київський
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
м. Київ, вул. Ползунова, 2
29.09.2017
електровагоноремонтний
праці
завод"
4.3 відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інші нормативно-правові акти

Казімірчук А.Ю.

Питання додержання трудового законодавства (питання
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
09600; Київська обл, смт Рокитне,
1
КП "ВУЖКГ"
11.09.2017
Пащенко Б.І.
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
вул Ентузіастів, 6
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)
Питання додержання трудового законодавства (питання
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
09200,Киівська обл, м. Кагарлик,
2
ПАТ "КТР"
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
15.09.2017
Пащенко Б.І.
вул Незалежності, 2 А
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)
Питання додержання трудового законодавства (питання
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
09200; Київська обл. м. Кагарлик,
3
ФОП Приліпко А.Н.
22.09.2017
Пащенко Б.І.
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
вул Київська, 12
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

1

ТОВ "ЗПК"

вул. Красовського, 18А, 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)

Питання додержання трудового законодавства (питання
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)
5.1. Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці

25

2

ТОВ «Генстар»

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна,
26

26

1

ПрАТ «Обухівський
молокозавод»

м. Обухів, вул. Каштанова, 1

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

05.09.2017

Єременко О.О.

12.09.2017

Єременко О.О.

01.09.2017

Лазєв О.Л

27

2

КП
"БІЛОЦЕРКІВХЛІБОПРО
ДУКТ"

Київська обл., м.Біла Церква,
вул.Офіцерська, 6

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

06.09.2017

Проценко Ю.М.

28

3

ТОВ "Футбольний клуб
"Динамо" Київ"

м. Київ, вул. Грушевського, 3

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

06.09.2017

Тименко А.В.

29

4

ТОВ «М-КВАДРО»

м. Обухів, вул. Промислова, 3

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

08.09.2017

Лазєв О.Л

30

5

ФГ "Чудова марка"

Київська обл., м.Біла Церква,
вул.Заводська, 31

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

14.09.2017

Проценко Ю.М.

31

6

ТОВ «Ендокор»

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

15.09.2017

Августін Ю.І.

32

7

Цегельний завод "Софiя
Київська"

м. Обухів, вул. Заводська, 3

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

15.09.2017

Лазєв О.Л

33

8

КП ВКГ
„Бориспільводоканал”

м. Бориспіль, вул. Дзержинського,
10

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

20.09.2017

Тименко А.В.

34

9

ТОВ "Контракт
електроніка Україна"

м.Київ, Подільський район, вул.
Північно Сирецька, 3

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

22.09.2017

Августін Ю.І.

35

10

ТОВ «ДЕМЕТРАХЛІБ»

с. Нові Безрадичі, Обухівського рну, Київської обл., вул. Піщана, 59

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

22.09.2017

Лазєв О.Л

36

11

ТОВ ПВК "Лідер"

м.Київ, Подільський район, вул.
Північно Сирецька,3

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

29.09.2017

Августін Ю.І.

37

12

ПП «Таращпприватбуд»

Таращанський район с.Крива вул.
Заводська,1

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

29.09.2017

Рій В.І.

38

1

ТОВ «Основа Солсіф»

м. Київ вул. Ковпака,17

06.09.2017

Іщук І.Г.

м.Київ, Подільський район, вул.
Північно Сирецька,3

5.2 Відділ нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами
Організація нагляду за безпечною експлуатацією баштових
кранів

ПП "Санта Холод
Україна"

Київська обл., с. Святопетрівське,
вул. Білогородська, 24

Організація безпечної експлуатаціїта обслуговування
водогрійних котлів

08.09.2017

Дударенко Є.В.

ПрАТ РБУ-56
ЗАТ Науково-виробничий
центр "Борщагівський
хіміко-фармацевтичний
завод",

м. Київ, вул. Куренівська, 16 а

Організація безпечної експлуатації кранів

08.09.2017

Черновол О.В.

м. Київ вул. Миру, 17,

Організація безпечної експлуатації ліфтів

13.09.2017

Іщук І.Г.

5

Завод "Енергія"

м. Обухів.,вул. Київська, 132

Організація безпечної експлуатації котлів у осінньозимовий період

14.09.2017

Федірків Т.В

6

СУМ ВАТ
Київелектромонтаж

м. Київ, вул. Волинська, 9

Організація безпечної експлуатації кранів

15.09.2017

Черновол О.В.

м. Київ, бул. Лепсе, 63

Організація безпечної експлуатаціїта обслуговування
водогрійних котлів

15.09.2017

Дударенко Є.В.

Київ, вул. Коллекторна, 44

Організація безпечної експлуатації кранів

20.09.2017

Федірків Т.В

Київ, вул. Богатирська, 9

Організація безпечної експлуатації котлів

20.09.2017

Іщук І.Г.

39

2

40

3

41

4

42
43
44

7

ТОВ "Центр-Експо"
Завод "Енергія" ПАТ
"Київенерго"
ПАТ«Деревообробний
комбінат №7»

45

8

46

9

47

10

ТОВ "Стальспецмонтаж"

м. Київ, вул. М.Малиноського, 4

Організація безпечної експлуатації вантажопідіймальних
кранів

22.09.2017

Дударенко Є.В.

48

11

ТОВ СБМУ

м. Київ, вул. Деревообробна, 3

Організація безпечної експлуатації кранів

22.09.2017

Черновол О.В.

49

12

ПАТ «Фармак"

м. Київ вул. Кирилівська (Фрунзе),
63

Організація безпечної експлуатації котлів

27.09.2017

Іщук І.Г.

50

13

ПРАТ ЗЗБВ
"Поліськсільбуд"

м. Київ, пр. Бандери, 11

Організація безпечної експлуатації кранів

29.09.2017

Черновол О.В.

08.09.2017

Коваль В.І.

08.09.2017

Пукас В.С.

12.09.2017

Пархоменко В.О.

12.09.2017

Першко В.М.

15.09.2017

Коваль В.І.

15.09.2017

Пукас В.С.

19.09.2017

Пархоменко В.О.

19.09.2017

Першко В.М.

51

1

ТОВ "БК БУДІМПЕРІЯ"

м. Київ,пр-т Перемоги,67

52

2

ТОВ "КАСТОР БІЛДІНГ"

04116, м. Київ, вул.
В.Василевської, буд. 13

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

53

3

ТОВ "Автобудкомплекс-К

03680, м. Киев, вул. Святошинська, 34

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

54

4

ТОВ «БК Лідер»

м. Київ, вул. Покровська, 9

55

5

ТОВ "Універсал-будмонтаж"

м.Бровари,вул.О.Онікієнка,57

56

6

ТОВ " ВБК" Полібуд"

м. Київ, вул. Введенська, 4

57

7

ТОВ "Металспецбуд"

58

8

ТОВ «Білоцерківський
Міськбуд»

04213, м.Київ, вул. Прирічна 13.
КВЕД 43.39
Київська область,
м. Біла
Церква, вул. Глиняна, 45а

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

59

9

ТОВ "Будівельні
технології"

м. Київ,вул.Білоруська,32

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

22.09.2017

Коваль В.І.

60

10

ТОВ «Ллентаб Україна»

с. Софіївська Борщагівка, вул.
Леніна, 114

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

26.09.2017

Пархоменко О.В.

61

11

ТОВ "ЛАНТАН
ІНЖЕНІРИНГ"

м. Б. Церква, вул. Київська,38

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

26.09.2017

Першко В.М.

5.4 відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки
КП"Українське
водопровідноканалізаційне
господарство"
КП "Керуюча команія з
обслуговування
житлового фонду
Дарницького району м.
Києва"

Київська обл.,м. Українка, пл.
Шевченка, 1

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

01.09.2017

Стахів Т.М.

м. Київ, вул. Харківське шосе, 14

Дотримання вимог безпеки під час експлуатації обладнання
системи газопостачання

01.09.2017

Ахрименко В.П.

ТОВ "Спецконтракт"

м. Київ, вул. Тростянецька 110/11

Безпечна експлуатація систем газопостачання.

05.09.2017

Закомірний О.О.

КП "Ірпінське
водопровідноканалізаційне
господарство"

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

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

08.09.2017

Стахів Т.М.

08.09.2017

Мягкоход В.Ю.

08.09.2017

Силенок В. А.

08.09.2017

Дідик А.П.

Безпечна експлуатація систем газопостачання.

11.09.2017

Закомірний О.О.

Дотримання вимог нормативних актів з охорони праці та
промислової безпеки при експлуатації обєктів системи
газопостачання

12.09.2017

Силенок В. А.

15.09.2017

Ахрименко В.П.

15.09.2017

Дідик А.П.

18.09.2017

Закомірний О.О.

62

1

63

2

64

3

65

4

66

5

67

6

68

7

69

8

ТОВ "Три-О"

м. Київ, вул. Площа спортивна 1а

70

9

ТОВ "Альфа-Глобус"

м. Київ, вул. Юнкерова, 2

71

10

72

11

73

12

Дотримання вимог безпеки під час експлуатації обладнання
системи газопостачання
Дотримання вимог нормативних актів з охорони праці та
ТОВ "Завод пакувального м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого,
промислової безпеки при експлуатації обєктів системи
обладнання"Термо-Пак"
66/13
газопостачання
ПАТ «Тетіївське
Пуск газу після тривалої зупинки. Забезпечення безпечної
Київська область, м. Тетіїв, вул.
хлібоприймальне
та безаварійної роботи систем газопостачання природнім
Київська, 27
підприємство»
газом.
ФОП Калина М. В.

м. Тараща вул. Білоцерківська, 45

ПАТ
м. Київ, вул. Пирогівський шлях, Дотримання вимог безпеки під час експлуатації обладнання
ДікерГоффЦементУкраїна
26
системи газопостачання
"
Пуск газу після тривалої зупинки. Забезпечення безпечної
Київська область, смт. Рокитне,
ТОВ «Елеватор «Успіх»
та безаварійної роботи систем газопостачання природнім
вул. Телешівська, 25
газом.
ПАТ "Дарницький
плодоовочевий комбінат"

м. Київ, вул. Леніна 42 мкр-н
Бортничі

Безпечна експлуатація систем газопостачання.

74

13

КП «Яготинське
виробниче управління
ВКГ»

Київська обл., м. Яготин,. вул.
Каштанова алея, 4

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

22.09.2017

Стахів Т.М.

75

14

ТОВ "СВІТ-ТЕПЛА"

м. Бориспіль, вул. Привокзальна,
21 офіс 2

Дотримання вимог нормативних актів з охорони праці та
промислової безпеки при будівництві систем
газопостачання

22.09.2017

Смолянець В. Є.

76

15

ТОВ «Призма-14»

Київська область, Тетіївський р-н,
с. Кашперівка, вул. Леніна, 30

77

16

ТОВ "ДАРНИЦЯ СВ"

м. Київ, вул. Бориспільська, 7

Пуск газу після тривалої зупинки. Забезпечення безпечної
та безаварійної роботи систем газопостачання природнім
газом.
Безпечна експлуатація систем газопостачання.

78

17

КП "Бориспільводоканал"

Київська обл., м. Бориспіль, вул.
Бежівка, 10

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

79

18

ПрАТ "СПМК-30"

м. Бориспіль, вул. Запоріжська, 10

80

19

ТОВ "Тетієвське ХПП"

81

1

ВАТ «Гребінківське»

82

2

Володарський
професійно-технічний
ліцей

Київська обл., смт. Володарка,
вул. Загородня, 7

83

3

Кагарлицький НВК-ліцей

Київська обл., м. Кагарлик, вул.
Паркова, буд. № 2

84

4

85

5

86

6

87

7

88

8

ДП "Київське лісове
господарство"
Відділ освіти
Миронівської РДА

ТОВ «ГОТЕЛЬ
«ЗНАННЯ»

Дотримання вимог нормативних актів з охорони праці та
промислової безпеки при будівництві систем
газопостачання
Пуск газу після тривалої зупинки. Забезпечення безпечної
Київська обл., м. Тетіїв, вул.
та безаварійної роботи систем газопостачання природнім
Леніна, 19а
газом.
5.5 Відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

смт. Гребінки, Васильківський р- Семінар-нарада, щодо додержання вимог охорони праці під
н, Київської обл.
час проведення сільськогосподарських робіт

Київ, вул. Святошинська, 30

Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.
Безпечне виконання робіт по посадці лісу та проведення
лісосічних робіт.

22.09.2017

Дідик А.П.

25.09.2017

Закомірний О.О.

29.09.2017

Стахів Т.М.

29.09.2017

Смолянець В. Є.

29.09.2017

Дідик А.П.

01.09.2017

Кулініч М.В.

04.09.2017

Легеза В.П.

04.09.2017

Шевченко О.М.

04.09.2017

Мазурок В.А.

Київська обл., м. Миронівка, вул.
Леніна, 48

Підготовка до навчального періоду.

05.09.2017

Щербина В.Д.

м. Київ, вул. МикільськоБотанічна, 31

Семінар-нарада на тему: 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».

05.09.2017

Боярський М. М.

05.09.2017

Лисенко В.В.

06.09.2017

Бровченко Т.Ф.

ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ
Київська обл., смт. Глеваха, вул.
ДИТИНИ "ДИТЯЧА
Вокзальна, буд. 26-В
КРАЇНА"
Департамент освіти і
м. Київ, вул. Мілютенка, 23-Б
науки, молоді та спорту
КМДА

Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.

89

9

ПП «Здорівка»

90

10

ПП«БЕСТ»

Київська обл., м. Бровари, вул.
Підприємницька, 7

91

11

ТДВ "Узинський
цукровий завод"

Київська обл., Білоцерківський рн, м. Узин

92

12

93

13

ТОВ "Краєвид"
(Згурівський цукровий
завод )
Відділ освіти
Таращанської РДА

с. Здорівка , Васильківський р-н,

Київська обл., смт. Згурівка, вул.
Залізнична, 2

Київська обл м. Тараща, вул.
Шевченка, 16.

94

14

Київське учбововиробниче підприємство
№4 Українського
товариства сліпих

95

15

ТОВ "Журавлиське"

96

16

97

17

Відділ освіти
Святошинської РДА

м.Київ, пр-т Перемоги, 97

98

18

ПП «БГФ-АГРО»

Київська обл., м. Фастів, вул.
Кожанське шосе , буд.1

99

19

ПП «Верголяс»

100

20

101

21

02160, м. Київ, вул. Фанерна, 4

Київська обл. Ставищенський р-н.,
с. Журавлиха вул. 40 років
Перемоги

Семінар-нарада, щодо додержання вимог охорони праці під
час проведення сільськогосподарських робіт

08.09.2017

Кулініч М.В.

11.09.2017

Довгополюк М.Д.

11.09.2017

Шевченко О.М.

11.09.2017

Пономаренко І.Г.

Підготовка до навчального періоду.

12.09.2017

Щербина В.Д.

Семінар-нарада на тему: 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».

12.09.2017

Боярський М. М.

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час проведення
осінніх польових робіт"

12.09.2017

Легеза В.П.

12.09.2017

Лисенко В.В.

13.09.2017

Бровченко Т.Ф.

13.09 2017

Карлаш А.І.

Семінар-нарада, щодо додержання вимог охорони праці під
час проведення сільськогосподарських робіт

15.09.2017

Кулініч М.В.

Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.

18.09.2017

Маренець С. Г.

Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.

18.09.2017

Чекардін Ю. Ю.

Основні вимоги законодавства України у галузі охорони
праці.
Стан промислової безпеки та охорони праці під час
виконання робіт підвищеної небезпеки, недопущення
травматизму.
Стан промислової безпеки та охорони праці під час
виконання робіт підвищеної небезпеки, недопущення
травматизму.

ТОВ "НВК "ЗНЗ І
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
Київська обл., с. Святопетрівське,
ступеня-гімназія-дитячий
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
бульвар Тараса Шевченка, 12
садок "УМКА ГРАНД"
недопущення травматизму.

м. Васильків, Васильківський р-н,

Управління освіти Молоді
смт. Баришівка, Київська область
та спорту Баришівської
РДА
Управління освіти
Солом’янської районної в
м. Києві державної
адміністрації

м. Київ,
вул. Пітерська, 12

Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.
Семінар з посадовими особами, спеціалістами
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки при
виконанні робіт по переробці зерна.

КЗ КОР "Броварське вище
Київська обл., м. Бровари, вул.
училище фізичної
Шевченка, 21
культури"

102

22

103

23

104

24

105

25

Відділ освіти
Богуславської РДА

106

26

ТОВ „Інтерагроінвест”

107

27

ТОВ "Навчальний заклад
"Школа Атлантика"

м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-А,
корпус 1, поверх , літера Ф

108

28

ВП "Нубіт" Боярська ЛДС

м. Боярка, вул. Лісодосліднаа, 6

109

29

Відділ освіти
Деснянської РДА

м.Київ, вул. Маяковського, 29

Ржищівський
професійний ліцей

Київська обл., м. Ржищів, вул.
Окружна, 9

Відділ освіти Згурівської Київська обл., Згурівський р-н,
РДА
смт. Згурівка, вул. Українська, 61

ДП ПАТ «Оболонь»
«Пивоварня Зіберта»

110

30

111

31

112

32

113

33

114

34

ТОВ «ФЕРАКС»

115

35

ФГ "Росавське"

116

36

ДНЗ "Згурівський
професійний ліцей"

Київська область, м. Богуслав вул..
Святогірська, 54.
Київська обл. смт. Ставище вул.
Сергія Цимбала, 4

Київська обл., м.Фастів, вул.
Пушкіна, буд.3

Дотримання вимог безпеки у навчальних закладах та їх
готовності до нового навчального року і безпечне
функціонування в осінньо-зимовий період.
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.
Підготовка до навчального періоду.
Нарада "Дотримання вимог безпеки під час проведення
осінніх польових робіт"
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.
Безпечне виконання робіт по посадці лісу та проведення
лісосічних робіт.
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.
Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства,
щодо підвищення рівня промислової безпеки та охорони
праці під час експлуатації та утримання у безпечному
технічному стані внутрішньозаводського та
внутрішньоцехового транспорту на підприємстві.

Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
Відділ освіти Яготинської м. Яготин, вул. Незалежності, 110.
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
РДА
недопущення травматизму.
Управління освіти
Оболонської районної в м.
м. Київ,
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
Києві державної
вул. Лайоша Гавро, 11-А.
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
адміністрації
недопущення травматизму.
Васильківська ЗОШ № 3

Київська обл., м. Васильків,

Броварський р-н., с. Гоголів, вул.
Артема, 52
Київська обл., Кагарлицький р-н,
с. Ліщинка
Київська обл., Згурівський р-н,
смт. Згурівка, вул. Ватутіна, 6

Основні вимоги законодавства України у галузі охорони
праці.
Дотримання вимог безпеки під час проведення осінніх
польових робіт
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
недопущення травматизму.

18.09.2017

Довгополюк М.Д.

18.09.2017

Шевченко О.М.

18.09.2017

Пономаренко І.Г.

19.09.2017

Щербина В.Д.

19.09.2017

Легеза В.П.

19.09.2017

Лисенко В.В.

19.09.2017

Мазурок В.А.

20.09.2017

Бровченко Т.Ф.

20.09 2017

Карлаш А.І.

22.09.2017

Кулініч М.В.

25.09.2017

Маренець С. Г.

25.09.2017

Чекардін Ю. Ю.

25.09.2017

Довгополюк М.Д.

25.09.2017

Шевченко О.М.

25.09.2017

Пономаренко І.Г.
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37

Приватне
сільськогосподарське
підприємство «Дзвеняче»
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38

ТОВ "Дошкільний
навчальний заклад
"ДИВОМІСТО"
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39

ДНЗ "Берізка"
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40

121

41

122

123

124

125

1

2

3

4

Київська обл. Тетіївський р-н. с.
Дзвеняче вул. Набережна, 44

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час проведення
осінніх польових робіт"

Київська обл., м. Бровари, вул.
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
Київська, буд. № 245, приміщення
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
№ 54,55
недопущення травматизму.
Проведення заходів щодо підготовки навчальних закладів
Київська обл., Бориспільський р-н,
до навчального року та осінньо-зимового періоду та
с. Гора
недопущення травматизму.

КП «Фастівська житлово- Київська обл., м.Фастів, Вул. Нова, Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства,
експлуатаційна контора»
буд.3
щодо безпечного функціювання в осінньо-зимовий період.
Державний ПТНЗ
Київська область, м. Богуслав, вул.
Підготовка до навчального періоду.
«Богуславське ВПУСП»
Миколаївська, 122
5.6 Відділ нагляду на транспорті та зв’язку

26.09.2017

Легеза В.П.

26.09.2017

Лисенко В.В.

26.09.2017

Мазурок В.А.

27.09 2017

Карлаш А.І.

29.09.2017

Щербина В.Д.

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

05.09 - 07.09.2017

Волощук В.О.

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

05.09 - 07.09.2017

Кицюк Р.І.

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

05.09 - 07.09.2017

Кицюк О.О.

08.09.2017

Сергієнко Ю.М.

ТОВ "Крок-Авто Плюс"

м. Київ, вул. Ревуцького, 1-а

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на підриємствах
Київщини за 2016 рік та ІІ кв. 2017 р. і причини його
настання.
3. Організаційні та технічні заходи попередження
виробничого травматизму.
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130

131

5

6

7

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

12.09 - 14.09.2017

Волощук В.О.

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

12.09 - 14.09.2017

Кицюк Р.І.

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

12.09 - 14.09.2017

Кицюк О.О.

15.09.2017

Сергієнко Ю.М.

8

ТОВ "ЛВС СЕРВІС"

9

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

19.09 - 21.09.2017

Волощук В.О.

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

19.09 - 21.09.2017

Кицюк Р.І.

10

м. Київ, вул., Бажова 13/9

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на підриємствах
Київщини за 2016 рік та ІІ кв. 2017 р. і причини його
настання.
3. Організаційні та технічні заходи попередження
виробничого травматизму.
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133

134

135

136

137
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12
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1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

ТОВ «АПФ «УКРАЇНА»

ТОВ "Лекос-тел"

м. Бориспіль, вул. Ушакова, 25

м. Київ, вул. Володимирська, 46

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на підриємствах
Київщини за 2016 рік та ІІ кв. 2017 р. і причини його
настання.
3. Організаційні та технічні заходи попередження
виробничого травматизму.

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на підриємствах
Київщини за 2016 рік та ІІ кв. 2017 р. і причини його
настання.
3. Організаційні та технічні заходи попередження
виробничого травматизму.

19.09 - 21.09.2017

Кицюк О.О.

20.09.2017

Шевела Є.О.

22.09.2017

Сергієнко Ю.М.

26.09 - 28.09.2017

Волощук В.О.

14

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

15

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

26.09 - 28.09.2017

Кицюк Р.І.

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2016 р. та ІІ кв. 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

26.09 - 28.09.2017

Кицюк О.О.

16

138

17

ТОВ «АСТАЛ»

м. Київ, бул. Кольцова, 14-е

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на підриємствах
Київщини за 2016 рік та ІІ кв. 2017 р. і причини його
настання.
3. Організаційні та технічні заходи попередження
виробничого травматизму.
9. Відділ гірничого нагляду
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.

27.09.2017

Шевела Є.О.

06.09.2017

Шестаковський В.В.

139

1

ТОВ «Трансфлот»

м. Ржищев, вул.Адмірала
Петренка, 43

140

2

ПАТ "Вімм-Билль-Данн
Україна"

Києво-Святошинський р-н,
м.Вишневе, вул. Промислова, 7

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
на артсвердловинах у другому півріччі 2017 ріку.

07.09.2017

Мацкевой О.Л.

13.09.2017

Шестаковський В.В.

141

3

КП «СУППР»

м.Київ, Подільський р-н,
Богуславський узвіз,5

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.

142

4

ТОВ "Асканія-Флора"

Київська обл., Броварський р-н,
с.Залісся, вул.Центральна,28

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
на артсвердловинах у другому півріччі 2017 ріку.

14.09.2017

Мацкевой О.Л.

20.09.2017

Шестаковський В.В.

143

5

ПАТ
"Київопорядкомплект"

Аналіз виконання протокольних рішень, прийнятих
суб'єктами господарювання гірничодобувної галузі під час
01013, м. Київ вул. Будіндустрії, 9 узгодження планів розвитку гірничих робіт на 2017 рік та
пріоритетні напрямки поліпшення виконання гірничих
робіт.

144

6

ДСП
«ЧорнобильськийАЕС»

07100, Київська обл. м.Славутич
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
на артсвердловинах у другому півріччі 2017 ріку.

21.09.2017

Мацкевой О.Л.

м.Київ, Шевченковський р-н,
вул.Пушкінська, 9а

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.

27.09.2017

Шестаковський В.В.

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони
Київська обл., Макарівський р-н, с.
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих робіт
Червона Слобода, вул. Заводська, 1
на артсвердловинах у другому півріччі 2017 ріку.

28.09.2017

Мацкевой О.Л.
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7

ТОВ "Київпідзембуд"
"Київпідземшляхбуд"

146

8

ТОВ "Слобода КО"

Начальник управління з питань праці
Заступник начальника управління нагляду в промисловості
і на об'єктах підвищеної небезпеки
Начальник відділу гірничого нагляду
В.о. начальника відділу організаційно-аналітичного забезпечення

В.В. Шаботинський
О.В. Смірнов
В.О. Непапишев
І.Д. Юранська

