Затверджую:
Заступник начальника Головного
управління Держпраці у Київській
області ______________Р.І. Семчук
27 грудня 2017 року

Графік проведення превентивних заходів Головним управління Держпраці у Київській області на січень 2018 року
№ з/п
(загальний)

№ з/п

Назва суб’єкта
господарювання

Адреса

Тема заходу

Дата
проведення

ПІБ інспектора, який
проведе захід

4.3 відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інші нормативно-правові акти
Питання додержання трудового законодавства (питання
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
ФОП Пелюх Микола
08800, Київська обл., м.
1
1
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
22.01.2018
Андреєв О.А.
Олександрович
Миронівка вул. Леніна, 73
відповідальність за порушення вимог трудового
законодавства)
Питання додержання трудового законодавства (питання
09100, Київська обл. м. Біла оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок
ФОП Носенко Ніна
2
2
Церква вул. Фадєєва, буд.
надання щорічних основних та додаткових відпусток,
22.01.2018
Андреєв О.А.
Олександрівна
107-А, кв. 69
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
3

1

ТОВ "Альянс БЦ"

09034, Київська обл.,
Сквирський район, село
Шамраївка, вулиця Миру,
будинок 18 А

4

2

ТОВ "ім.Шевченка"

09054, Київська обл.,
Сквирський район, село
Лаврики, вулиця Шевченка

5

1

6
7

1
2

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
Дотримання вимог нормативно-правових актів з
Гу Держпраці у Київській
охорони праці під час виконання робіт підвищеної
м. Київ, вул. Вавілових 10
області
небезпеки. Питання додержання трудового
законодавства.
5.2 Відділ нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами

10.01.2018

Замула Т.Ю.

16.01.2018

Замула Т.Ю.

25.01.2018

Самойленко В.В.

ТОВ "ТОРАС"

м. Київ, вул. Віскозна, 2

Організація безпечної експлуатації кранів

12.01.2018

Черновол О.В.

ТОВ"КСУМ"

м. Київ, вул. Якутсьека, 7

Організація безпечної експлуатації кранів

17.01.2018

Колесник М.Г.

8

3

ТОВ "Пекканіска"

м. Київ, вул. Богатирська, 11

9
10

4
5

ТОВ "КАН"

м. Київ, вул. Московська, 32

Дотримання вимог законодавства з питань ОП при
експлуатації підйомників
Організація безпечної експлуатації котлів

КП "БІМ-6"

м. Київ, вул. Полярна, 12 б

Організація безпечної експлуатації кранів

19.01.2018

Федірків Т.В

19.01.2018

Дударенко Є.В.

26.01.2018

Соловей С.М.

5.3 Відділ нагляду у будівництві
1

ТОВ "Рембуд - 1"

м. Київ, вул. Донецька, 8/10

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

19.01.2018

Коваль В.І.

12

2

ТОВ Будівельна компанія
«Азур Груп» м.Київ вул.
Дніпровська
набережна,19-А

м.Київ вул. Дніпровська
набережна,19-А

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

22.01.2018

Пархоменко В.О.

13

3

ПрАТ "Фундандамент"

м. Київ, вул. Марії Раскової,
4б

24.01.2018

Пукас В.С.

14

4

ТОВ "БК "Універсал"

м. Київ,
вул.
Героїв Космосу,2б

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

24.01.2018

Першко В.М.

Дотримання вимог безпеки під час експлуатації
обладнання системи газопостачання

05.01.2018

Мягкоход В.Ю.

11

5.4 відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки
м. Біла Церква,
Сухоярська,

вул.

15

1

ТОВ "Білоцерківвода"

16

2

Інститут зоології ім.
Шмальгауена

м. Київ, вул. Б.
Хмельницького,15

Дотримання вимог нормативних актів з охорони праці та
промислової безпеки при експлуатації об’єктів системи
газопостачання

11.01.2018

Ахрименко В.П.

17

3

ТОВ "Вторресурси
Київського картоннопаперового комбінату"

Київька обл., м. Обухів, вул.
Київська,130

Порядок розслідування нещасних випадків на
виробництві

12.01.2018

Стахів Т.М.

18

4

СТ "Мальва"

12.01.2018

Мягкоход В.Ю.

19

5

ТОВ "Фудтек"

12.01.2018

Лисенко Ю.І.

20

6

ТОВ "ПЕТРОЛ ОКТАНПЛЮС"

15.01.2018

Дьякова І.М.

21

7

Алміс інженерний центр

15.01.2018

Смолянець В.Є.

22

8

ТОВ "Екопромгруп"

16.01.2018

Ковальов О.В.

Дотримання вимог безпеки під час експлуатації
обладнання системи газопостачання
Дотримання вимог нормативних актів з охорони праці та
Київська обл., м. Васильків,
промислової безпеки при експлуатації об’єктів системи
вул. Соборна, 74
газопостачання
09500, Київська обл.,
Таращанський район, місто
Порядок розслідування нещасних випадків на
Тараща, ВУЛИЦЯ
виробництві
П.КОМУНИ, будинок 34
А.об"єкти в Київській обл
м. Київ, вул. Дегтярівська,
Дотримання вимог безпеки під час експлуатації
26, оф. 76
обладнання системи газопостачання
08550, Київська обл.,
Фастівський район, селище
Дотримання вимог безпеки під час збирання
небезпечних відходів
міського типу Кожанка, вул.
Шкільна, 25-А
Р. Люксембург, 63/73

23

9

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРАЙД МОТОР"

04070, м. Київ, Подільський
р-н, вул. Сагайдачного, 12

24

10

ТОВ "Неон-М"

м. Київ, вул. Горького, 88а

25

11

ТОВ "Київінвестресурси"

м. Київ, вул. Кайсарова"

26

12

ПрАТ «Обухівський
молокозавод»

Київська обл., м. Обухів,
вул. Каштанова, 1

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

18

33

19

34

20

35

21

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
02660, м. Київ, Дарницький
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
р-н, вул. Колекторна, 38/40
"ТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ"
м. Тараща вул. Свердлова,
ТОВ "Віталмар Транс"
28
Обухівський р-н,
ТОВ "Дніпро-ТЕМ"
м. Українка,вул.
Промислова,7
м. Київ, вул. Бориспільська,
ТОВ «Зелений Мир Груп»
15
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 04211, м. Київ, Оболонський
р-н, вул. Лайоша Гавро, 9-Є,
"БУДІВЕЛЬНА
кв. 9
КОМПАНІЯ "БУДРЕСІНВЕСТ"
ТОВ "Вторресурси
Київська обл., м. Обухів,
Київського картонновул. Київська, 130
паперового комбінату"
Київська обл.,
ООО "АЄРО-ЄКСПРЕСС"
Бориспільський р-н, с.
Проліскм, вул. Броварська, 1
ТОВ «Кемікал Енерджі
04073, м. Київ, пр.-т.
Компані»
Бендери, 16, оф. 407
ТОВ «Тетіївське
підприємство по
забезпеченню
нафтопродуктами»

Київська обл.., м Тетіїв, вул.
Київська,9

Безпечна експлуатація систем газопостачання.

16.01.2018

Аврамчук Ю.М.

18.01.2018

Ахрименко В.П.

19.01.2018

Ахрименко В.П.

19.01.2018

Стахів Т.М.

19.01.2018

Аврамчук Ю.М.

19.01.2018

Мягкоход В.Ю.

19.01.2018

Лисенко Ю. І.

24.01.2018

Ковальов О.В.

Безпечна експлуатація систем газопостачання.

24.01.2018

Аврамчук Ю.М.

Дотримання вимог нормативних актів з охорони праці та
промислової безпеки при експлуатації об’єктів системи
газопостачання

26.01.2018

Лисенко Ю.І.

Дотримання вимог безпеки під час експлуатації
обладнання системи газопостачання

26.01.2018

Смолянець В.Є.

Дотримання вимог безпеки під час поводження з
відходами

26.01.2018

Ковальов О.В.

Дотримання вимог безпеки під час виконання
газонебезпечних робіт та експлуатації обладнання
підприємства

26.01.2018

Дьякова І.М.

Дотримання вимог нормативних актів з охорони праці та
промислової безпеки при експлуатації об’єктів системи
газопостачання
Дотримання вимог нормативних актів з охорони праці та
промислової безпеки при експлуатації об’єктів системи
газопостачання
Порядок розслідування нещасних випадків на
виробництві

Безпечна експлуатація систем газопостачання.

Дотримання вимог безпеки під час експлуатації
обладнання системи газопостачання
Дотримання вимог нормативних актів з охорони праці та
промислової безпеки при експлуатації об’єктів системи
газопостачання
Дотримання вимог безпеки під час збирання та
знищення відходів небезпечних речовин

36

22

37

23

38

1

39

2

КП"Українське
водопровідноКиївська обл.,м. Українка, Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони
пл. Шевченка, 1
праці під час виконання газонебезпечних робіт
каналізаційне
господарство"
КЗ "СКВИРСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
місто Сквира, ВУЛИЦЯ
Дотримання вимог безпеки під час експлуатації
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
КИЇВСЬКА, будинок 12
обладнання системи газопостачання
ДОПОМОГИ"
5.5 Відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Нарада з посадовими особами, спеціалістами установи,
Переселенська сільська Київська обл, Кагарлицький
щодо дотримання вимог безпеки під час опалювального
рада
р-н, пл. Миру,5
сезону в осінньо-зимовий період
Комунальний заклад
«Ставищенська ЦРЛ»

26.01.2018

Стахів Т.М.

26.01.2018

Мягкоход В.Ю.

04.01.2018

Шевченко О.М.

05.01.2018

Легеза В.П.

09.01.2018

Тетерський А.Ц.

10.01.2018

Карлаш А.І.

10.01.2018

Бровченко Т.Ф.

Нарада, щодо дотримання вимог безпеки під час
проведення зимово-стійлового періоду в тваринництві

12.01.2018

Легеза В.П.

Київська обл., Кагарлицький
Нарада з посадовими особами, спеціалістами
район, місто
Кагарлик,
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки під час
вул.
Білоцерківська, 1
опалювального сезону в осінньо-зимовий період

12.01.2018

Шевченко О.М.

15.01.2018

Кулініч М.В.

Київська обл. с.м.т. Ставище Нарада "Дотримання вимог безпеки під час експлуатації
вул. Цимбала Сергія, 15/4
посудин, що працюють під тиском"

Нарада з посадовими особами, спеціалістами
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки руху та
Київська обл,
недопущення виробничого травматизму на підприємстві
Бородянський р-н.
під час зимового періоду 2017-2018р.
ТОВ "Баліс"
смтБородянка вул.Гагаріна
Доведення інформації про «Порядок
1А.
проведення розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві».
Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства,
КП «Фастівська житлово- Київська обл., м.Фастів, вул.
щодо безпечного функціювання в осінньо-зимовий
експлуатаційна контора»
Нова, буд.3
період.
Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення
стану охорони праці на підприємствах охорони здоров’я,
Київська міська клінічна
м.Київ, вулиця
для недопущення травматизму. Дотримання
лікарня №7
Котельникова,95
нормативно-правових актів з охорони праці на роботах
підвищеної небезпеки.

40

3

41

4

42

5

43

6

Ставищенська РДА (с/г
підприємства)

44

7

КАГАРЛИЦЬКЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ЖИТЛОВОЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

45

8

ПАТ «Обухівський»

С/Г

Київська обл. смт.
Ставище вул. Цимбала
Сергія, 35/1

Київська область м. Обухів
Будьоного, 1

Семінар-нарада щодо додержання охорони праці при
ремонті с/г техніки

46

9

Тетіївська РДА (с/г
підприємства)

Київська область, м. Тетіїв,
вул. Цвіткова, 11

Нарада, щодо дотримання вимог безпеки під час
проведення зимово-стійлового періоду в тваринництві

15.01.2018

Легеза В.П.

47

10

ДНЗ "Богуславський центр
професіно технічної
освіти"

Київська область, м.
Богуслав вул. Франка 31

Дотримання вимог законодавства з охорони праці

15.01.2018

Щербина В.Д.

48

11

Дошкільний навчальний
заклад(Ясла-садок)№541

м.Київ,вул.Гоголівська,8А

Дотримання вимог безпеки та готовність до безпечного
функціонування в зимовий період

16.01.2018

Лисенко В.В.

16.01.2018

Тетерський А.Ц.

ПБ експлуатації котлів на твердому паливі.

16.01.2018

Мазурок В.А.

Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства,
щодо безпечного функціювання в осінньо-зимовий
період.

17.01.2018

Карлаш А.І.

Семінар-нарада щодо додержання охорони праці при
ремонті с/г техніки

22.01.2018

Кулініч М.В.

Дотримання вимог з охорони праці під час зимового
періоду 2017-2018р.

22.01.2018

Чорний О.М.

Нарада з посадовими особами, спеціалістами
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки руху та
Київська обл,Бородянський недопущення виробничого травматизму на підприємстві
Київська обласна
р-н, смт. Клавдієве
під час зимового періоду 2017-2018р.
туберкульозна лікарня №2
вул.Франка 75.
Доведення інформації про «Порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві».

49

12

50

13

51

14

52

15

ТОВ АФ «Столична»

53

16

ТОВ «Тандем смарт»

54

17

Комунальний заклад
Київської обласної ради
«Київський обласний
дитячий санаторій»

смт Ворзель,вул.Чкалова,7

Дотримання вимог безпеки та готовність до безпечного
функціонування в зимовий період

23.01.2018

Лисенко В.В.

55

18

ТОВ " Кронос Агро"

Київська обл. Бородянській
р-н с.Озера вул.Шевченка 18

Дотримання вимог з охорони праці під час зимового
періоду 2017-2018р.

23.01.2018

Тетерський А.Ц.

56

19

Державне підприємство
«Фастівське лісове
господарство»

Київська обл., м.Фастів,
вул.Комарова, буд.45

Нарада з спеціалістами та працівниками підприємства,
щодо підвищення рівня промислової безпеки та
охорони праці під час виконання лісосічних робіт.

24.01.2018

Карлаш А.І.

20

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЕВЕЛОПЕРСЬКА
КОМПАНІЯ АРЦ"

02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА,
будинок 11

Дотримання вимог з охорони праці під час зимового
періоду 2017-2018р.

29.01.2018

Чорний О.М.

57

КП УЗН Голосіївського
району

м.Київ, пр-т 40 Жовтня, 87 Г

Фастівський комбінат
Київська обл., м.Фастів, вул.
комунальних підприємств
Нова, буд.9
Київська область,
м.
Васильків, вул..Малишка, 2
м. Київ,
вулиця Полярна, 19, офіс 2

58

21

Коледж інформаційних
технологій, та
землевпорядкування

м. Київ, вул. Дружківська,6

Дотримання вимог безпеки та готовність до безпечного
функціонування в зимовий період

30.01.2018

Лисенко В.В.

59

22

ТОВ "Бавовнянопрядильна фабрика"

Київська область, м.
Богуслав вул. Шевченка, 85

Дотримання вимог законодавства з охорони праці

30.01.2018

Щербина В.Д.

60

23

ТОВ "АФЕ Інвест"

Макарівській р-н, смт
Макарів вул. Фрунзе 31.

Дотримання вимог з охорони праці під час зимового
періоду 2017-2018р.

30.01.2018

Тетерський А.Ц.

05.01.2018

Федорченко В.А.

09.01.2018 11.01.2018

Кицюк Р.І.

09.01.2018 11.01.2018

Кицюк О.О.

10.01.2018

Шевела Є.О.

12.01.2018

Сергієнко Ю.М.

61

1

5.6 Відділ нагляду на транспорті та зв’язку
1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на підприємствах
ТОВ "СМ БУД-СЕРВІС" м. Київ, вул. Мельникова, 81
Київщини за 2017 р. і причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи попередження
виробничого травматизму.

62

2

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

63

3

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

64

4

ДП "МА "БОРИСПІЛЬ"

65

5

ТОВ "НВФ "ВенбестЛТД"

м. Бориспіль, АЕРОПОРТ

м. Київ, вул. Зрошувальна 6

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.
1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.
1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на підприємствах
Київщини за 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 підприємствах
Київщини за 2017 р. і причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи попередження
виробничого травматизму.

66

67

68

69

70

71

6

7

8

9

10

11

КП "Шляховоексплуатаційне управління
по ремонту та утриманню
м. Київ, вул. Закревського,
автомобільних шляхів та
29
споруд на них
Деснянського р-ну" м.
Києва

1. Нещасні випадки на виробництві.
2. Повідомлення про нещасні випадки на виробництві до
Головного управління Держпраці у Київській області.
3. Організація спеціального розслідування.
4. Вимоги безпеки при виконанні робіт на залізничних
коліях в зимових умовах.

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

ТОВ "А.В.К. КИЇВ"

КП електромереж
зовнішнього освітлення м.
Києва
"КИЇВМІСЬКСВІТЛО"

ТОВ "ІНТЕРАВІА"

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

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

м. Київ, Шевченківський рн, вул. Ольжича, буд. 18/22

м. Київ, вул.
Машинобудівна, 40

м. Бориспіль, АЕРОПОРТ

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці в транспортній галузі.
2. Стан виробничого травматизму на підприємствах
Київщини за 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 підприємствах
Київщини за 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 підприємствах
Київщини за 2017 р. і причини його настання.
3. Організаційні та технічні заходи попередження
виробничого травматизму.
1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
відповідальність за порушення цих вимог.
2. Стан виробничого травматизму за 2017 р.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.

12.01.2018

Міщенко К.В.

16.01.2018 18.01.2018

Волощук В.О.

19.01.2018

Федорченко В.А.

19.01.2018

Міщенко К.В.

23.01.2018

Шевела Є.О.

23.01.2018 25.01.2018

Кицюк Р.І.

72

12

73

13

74

14

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, наслідки та
Виробничий підрозділ
відповідальність за порушення цих вимог.
ПАТ "Українська
2. Стан виробничого травматизму за 2017 р.
залізниця"
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях і
вокзалах.
1. Дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці в транспортній галузі.
ТОВ "КУР'ЄРСЬКА
2. Стан виробничого травматизму на підприємствах
АВІАПОШТА УКРАЇНИ- вул. Ванди Василевської, 18
Київщини за 2017 р. і причини його настання.
ЕКСПРЕС"
3. Організаційні та технічні заходи попередження
виробничого травматизму.

Виробничий підрозділ
ПАТ "Українська
залізниця"

ТзОВ "СОБІ"

75

1

76

2

КЗ КОР "Обласна лікарня
відновлювального
лікування"

77

3

ТОВ "Сіпан"

78

4

Трипільська ТЕС
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

79

5

1. Нещасні випадки на виробництві.
2. Повідомлення про нещасні випадки на виробництві до
Головного управління Держпраці у Київській області.
3. Організація спеціального розслідування.
4. Вимоги безпеки при виконанні робіт на залізничних
коліях в зимових умовах.

ПАТ "Богуславський
кар`єр"

9. Відділ гірничого нагляду
Аналіз виконання протокольних рішень, прийнятих
суб'єктами господарювання гірничодобувної галузі під
04176,м.Київ, вул.
час узгодження планів розвитку гірничих робіт на 2018
Електриків, 4
рік та пріоритетні напрямки поліпшення виконання
гірничих робіт.
08800, Київська
Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони
обл.Миронівський р-н,
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих
м.Миронівка, вул.
робіт на артсвердловинах у першому півріччі 2018 ріку.
Пироженка, 1
Аналіз виконання протокольних рішень, прийнятих
Київська обл., Фастівський суб'єктами господарювання гірничодобувної галузі під
р-н, с. Дорогинка, вул.
час узгодження планів розвитку гірничих робіт на 2018
Кірова,6
рік та пріоритетні напрямки поліпшення виконання
гірничих робіт.

23.01.2018 25.01.2018

Кицюк О.О.

26.01.2018

Сергієнко Ю.М.

30.01.2018 31.01.2018

Волощук В.О.

04.01.2018

Шестаковський В.В.

04.01.2018

Мацкевой О.Л.

10.01.2018

Шестаковський В.В.

08720, Київська обл,
м.Українка, вул.
Промислова, 1

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих
робіт на артсвердловинах у першому півріччі 2018 ріку.

11.01.2018

Мацкевой О.Л.

256830, м. Богуслав,
вул.Корсунська, 2а.

Аналіз виконання протокольних рішень, прийнятих
суб'єктами господарювання гірничодобувної галузі під
час узгодження планів розвитку гірничих робіт на 2018
рік та пріоритетні напрямки поліпшення виконання
гірничих робіт.

17.01.2018

Шестаковський В.В.

80

6

ТОВ " Субос-Україна"

03161, м.Київ,вул. Генерала Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони
Наумова, 23-бф/а:
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих
Виборзька, 78
робіт на артсвердловинах у першому півріччі 2018 ріку.

81

7

ТОВ "Дорожник"

256800, м. Миронівка вул.
Корсунська, 10.

Аналіз виконання протокольних рішень, прийнятих
суб'єктами господарювання гірничодобувної галузі під
час узгодження планів розвитку гірничих робіт на 2018
рік та пріоритетні напрямки поліпшення виконання
гірничих робіт.

82

8

ПП "Український водний
сервіс"

смт. Ворзель, вул.
Ворошилова, 27, КиєвоСвятошинський р-н.

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, та промислової безпеки при веденні гірничих
робіт на артсвердловинах у першому півріччі 2018 ріку.

Начальник управління з питань праці
Начальник управління нагляду в промисловості
і на об'єктах підвищеної небезпеки
Начальник відділу гірничого нагляду
Головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичного забезпечення

18.01.2018

Мацкевой О.Л.

24.01.2018

Шестаковський В.В.

25.01.2018

Мацкевой О.Л.

В.В. Шаботинський
Р.В. Колот
В.О. Непапишев
О.В. Ототюк

