
Затверджую: 

29 січня 2018 року

Графік проведення превентивних заходів Головним управління Держпраці у Київській області на лютий 2018 року

№ з/п 
Адреса Тема заходу Дата проведення

4.2 відділ експертизи умов праці

1 1
КМКЛ № 18

06.02.2018 Казімірчук А.Ю.

2 2 07.02.2018 Дяченко Д.К.

3 3 КМКЛ № 9 м. Київ, вул. Ризька, 1 09.02.2018 Казімірчук А.Ю.

4 4
м. Київ, Північна, 4 а

13.02.2018 Казімірчук А.Ю.

5 5 14.02.2018 Дяченко Д.К.

6 6
СП "МеталХолдинг"

16.02.2018 Казімірчук А.Ю.

7 7 20.02.2018 Казімірчук А.Ю.

8 8 21.02.2018 Дяченко Д.К.

9 9 23.02.2018 Казімірчук А.Ю.

Начальник Головного управління 
Держпраці у Київській області  
_________________ Р.І. Семчук

№ з/п 
(загальний) 

Назва суб’єкта 
господарювання

ПІБ інспектора, який 
проведе захід

м. Київ, бульвар Т. 
Шевченка, 17

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

Стоматологічна 
поліклініка Оболонського 
району м. Києва

м. Київ, вул. 
Малиновського, 9 А

                  

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

Філія № 6 КДЦ 
Оболонського району м. 
Києва

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

ДУ Науково-практичний 
медичний центр

м. Київ,                                     
   вул. Мельникова, 24

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

м. Київ,                                 
вул. Саперно-Слобідський 
проїзд, 30

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

КНП "Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги № 3 
Дарницького району м. 
Києва"

м. Київ, вул. Харківське 
шосе, 121, корпус 4

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

Українське товариство 
сліпих

 Київська область, м. Біла 
Церква вул. І.Кожедуба, 39    
                       

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

Національна дитяча 
спеціалізована лікарня 
"Охматдит"

м. Київ, вул. В. Чорновола, 
28/1

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці



10 10 27.02.2018 Казімірчук А.Ю.

11 11 28.02.2018 Дяченко Д.К.

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

12 1

ТОВ "ОСА-3"

05.02.2018 Куліш Н.І.

13 2

СФГ "Роксолана"

05.02.2018 Іщенко Є.С.

14 3

ТОВ "Фірма "Контакт" 

06.02.2018 Куліш Н.І.

15 4

ТОВ з ІІ  «РОПА України»

12.02.2018 Іщенко Є.С.

16 5 20.02.2018 Андреєв О.А.

17 6 20.02.2018 Андреєв О.А.

5.1. Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці

18 1

ТОВ «АДМ»

01.02.2018 Августін Ю.І.

19 2

ТОВ "РОСЬ КЕРАМІКА"

07.02.2018 Проценко Ю.М.

Обухівська станція 
екстренної медичної 
допомоги

Київська область, м. 
Українка,1 вул. Київська, 1

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

ТОВ "Підприємство 
"Пластік Карта"

м. Вишгород, вул. 
Промислова, 4

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

м. Київ, вул. 
Вишгородська,14

Питання додержання трудового законодавства (питання 
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок 
надання щорічних основних та додаткових відпусток, 
відповідальність за порушення вимог трудового 
законодавства)

 Київська обл.. 
Ставищенський р-н с. 
Бесідка  вул. Польова, 36.

Питання додержання трудового законодавства (питання 
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок 
надання щорічних основних та додаткових відпусток, 
відповідальність за порушення вимог трудового 
законодавства)

м. Вишгород, 
вул.Кургузова,3-А

Питання додержання трудового законодавства (питання 
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок 
надання щорічних основних та додаткових відпусток, 
відповідальність за порушення вимог трудового 
законодавства)

09400, Київська обл., 
Ставищенський р-н,   с. 
Полковніче  вул.Поповича, 
3.             

Питання додержання трудового законодавства (питання 
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок 
надання щорічних основних та додаткових відпусток, 
відповідальність за порушення вимог трудового 
законодавства)

ФОП Удодова Тетяна 
Леонідівна

08800, м. Миронівка, пров. 
Майданника  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)

ФОП Фрей Галина 
миколаївна

08800, м. Миронівка вул. 
Стрільця, буд. 5 кв. 9

Питання додержання трудового законодавства (питання 
оплати праці, ведення кадрового діловодства, порядок 
надання щорічних основних та додаткових відпусток, 
відповідальність за порушення вимог трудового 
законодавства)

 м.Київ, Подільський р-н, 
вул.Сирецька, 33

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

Київська обл., м. Біла 
Церква, вул.Фастівська,23 

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



20 3

1. ТОВ «Інтерагроінвест»

08.02.2018 Рій В.І.

21 4

Укр НДІ НК

09.02.2018 Августін Ю.І.

22 5

ПАТ НВЦ «БХФЗ» м. Київ, вул. Миру, 16

09.02.2018 Лазєв О.Л

23 6 21.02.2018 Проценко Ю.М.

24 7

ТОВ «Омакс інтернешнл»

23.02.2018 Лазєв О.Л

25 8

РСГ "Київцентраеро" м. Бориспіль, Аєропорт

23.02.2018 Тименко А.В.

26 9

СФГ «Ільм»

27.02.2018 Рій В.І.

5.2 Відділ нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами

27 1 ТОВ "Фешен Євро-Буд" 09.02.2018 Кучеренко А.О.

28 2 . ФОП Бабикін І.В 09.02.2018  Дударенко Є.В.

29 3 ТОВ "Авіакрансервіс" м.Київ, б-р Лепсе,8 Організація безпечної експлуатації  кранів 09.02.2018  Черновол О.В.

30 4 Завод Енергія м.Обухів, вул. Промислова,3 Організація безпечної експлуатації котлів 14.02.2018 Федірків Т.В.

31 5 ТОВ "Кран плюс" м. Київ, вул Кільцева, 9 15.02.2018 Колесник М.Г.

32 6 м. Київ, вул Волинська,9 Організація безпечної експлуатації  кранів 16.02.2018 Черновол О.В.

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

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

м.Київ, Подільський р-н, 
вул.Набережно-Лугова,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.

ТОВ "Компанія 
Укренергопром"

Київська обл., м. Біла 
Церква, 
вул.Фастівська,23,прим.1 

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

м. Обухів,Київська обл., 
Обухівський р-н, 
вул.Промислова , 16

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.

Київська  обл., 
Ставищанський р-н, с. 
Розумниця вул., Радісна, 1-А

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

м.Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 14

Безпечна експлуатація  вантажопідіймальних  кранів у 
зимовий період 

м.Київ, пр-
т.Повітрофлотський, 15, 

«Організація безпечної експлуатації та обслуговування 
атракціонної техніки»

Організація безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів

СУМ ВАТ 
"Київелектромонтаж"



33 7

Організація безпечної експлуатації  кранів

16.02.2018 Соловей С.М. 

34 8 КП ЖЕК-1 Експлуатація ліфтів після проведення ремонту 20.02.2018 Кучеренко А.О.

35 9 ПРАТ "Фундамент" м. Київ, вул. Р.Окипної, 4б 22.02.2018 Колесник М.Г.

36 10 м. Київ, Харківське шосе,19 Організація безпечної експлуатації  кранів 23.02.2018 Соловей С.М. 

37 11
ТОВ "ТММ Будкомплект" м.Київ, вул.Житомирська,22 Організація безпечної експлуатації  кранів

23.02.2018 Черновол О.В.

38 12 23.02.2018 Дударенко Є.В.

5.3 Відділ нагляду у будівництві

39 1 01.02.2018 Першко В.М.

40 2 02.02.2018 Пукас В.С.

41 3 05.02.2018 Пархоменко В.О.

42 4
ТОВ "АПТ-Україна"

06.02.2018  Коваль В.І.

43 5 12.02.2018 Коваль В.І.

44 6 12.02.2018 Першко В.М.

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ВЕРТИКАЛЬ-МОНТАЖ"
( ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ-
МОНТАЖ" )

м. Київ, ПРОВУЛОК 
ДЕСЯТИННИЙ, будинок 7

м. Бориспіль, вул. 
Гімназійна, 37

Організація безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів

 ТОВ "ЕКСПРЕС-
МЕХАНІЗАЦІЯ"

ДП « Науковий центр 
превентивної токсикології, 
харчової та хімічної 
безпеки 
ім. академіка Л.І.Медведя 
МОЗ України»

м.Київ, вул.Героїв Оборони, 
6

«Організація безпечної експлуатації та обслуговування 
котлів»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Метал 
монтаж сервіс"

02218, м. Київ, вул. 
Райдужна,3, літера 11

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки у 
зимовий період

ТОВ 
"МЕТАЛОМОНТАЖНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ 
"КИЇВСТАЛЬКОНСТРУК
ЦІЯ"

08162, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. 
Чабани, ВУЛ. 
МАШИНОБУДІВНИКІВ, 
будинок 10

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки у 
зимовий період

Товариство з обмеженою 
відповідальністю “ 
Компанія Євро-Буд ”

03058 м.Київ  
вул.Л.Кумача, 5

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки у 
зимовий період

02201, м. Київ, вул. 
Харківське шоссе,161/1

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки у 
зимовий період

Дочірнє підприємство 
"Портал"

м. Київ, проспект Героїв 
Сталінграда, будинок 12-К

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки у 
зимовий період

Товариство з обмеженою 
відповідальністю “ 
ІНТЕЛА ПРО “

04073 м.Київ 
Вул. Семена Скляренка , 9 , 
оф 904

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки у 
зимовий період



45 7 19.02.2018 Першко В.М.

46 8
ТОВ "Моноліт Будсервіс"

19.02.2018 Пукас В.С.

47 9
ТОВ "Спецмехбуд 21"

19.02.2018 Пархоменко В.О.

48 10

ТОВ «ІЗОМАТ-БУД»

23.02.2018 Пукас В.С.

49 11
ТОВ "БМП ГРУП"

26.02.2018 Коваль В.І.

5.5 Відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

50 1
Дотримання вимог безпеки  при транспортуванні лісу 

02.02.2018 Мазурок В.А

51 2
Слобідська сільська рада

02.02.2018  Шевченко О.М.

52 3 02.02.2018 Легеза В.П.

53 4
ТОВ "Зерноінвест - Д"

06.02.2018 Щербина В.Д. 

54 5
ТОВ "Альтер-С"

06.02.2018 Дігтяр С.І.

55 6 06.02.2018 Бровченко Т.Ф.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю “ 
Стамар-Крокус ”

01103 м.Київ
Вул.Кіквідзе ,буд 37-Б

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки у 
зимовий період

м. Київ, вул. Тимофія 
Шамрила, 4-В, прим. 295

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки у 
зимовий період

м. Київ, вул. Бориспільська, 
будинок 26-З, офіс 179

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки у 
зимовий період

02095, м.Київ, Дарницький 
район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ 
ЗАТОН, будинок 9 ЛІТЕРА 
А, офіс 369

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки у 
зимовий період

03162, м. Київ, вул. 
Зодчих,50-А, офіс 1

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки у 
зимовий період

ДП Бориспільське лісове 
господарство

Бориспільський р-н с. Гора 
вул. Лісова, 1

Київська обл, Кагарлицький 
р-н, с. Слобода

Нарада  з посадовими особами, спеціалістами  установи, 
щодо дотримання вимог безпеки під час опалювального 
сезону  в осінньо-зимовий період 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтерагроінвест"

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

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час експлуатації 
автотранспортних засобів"

Київська область 
Миронівський район с. 
Ємчиха вул. Леніна,3

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.

Вишгородський р-н, с 
Козаровичі, вул. Лесі 
Українки-2

Дотримання вимог безпеки  при експлуатації 
транспортних засобів та роботі в зимовий період.

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДЛАБ ЮКРЕЙН"

03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 
будинок 1

Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 
стану охорони праці на підприємствах охорони здоров’я, 
для недопущення травматизму. Дотримання 
нормативно-правових актів з охорони праці. Порядок 
проведення атестації робочих місць за умовами праці. 
Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій.» 



56 7 07.02.2018  Пономаренко І.Г.

57 8
Дотримання вимог безпеки  при транспортуванні лісу 

09.02.2018 Мазурок В.А

58 9 09.02.2018 Карлаш А.І.

59 10 09.02.2018 Маренець С.Г.

60 11

ПП "Сімол"

09.02.2018 Шевченко О.М.

61 12 09.02.2018 Легеза В.П.

62 13
ТОВ «Песонал преміум»

09.02.2018 Кулініч М.В.

63 14 13.02.2018 Щербина В.Д.

64 15 13.02.2018 Пономаренко І.Г.

"ЗГУРІВСЬКИЙ 
КОМБІНАТ 
КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ"

 Київська обл., Згурівський 
район, селище міського типу 
Згурівка, ВУЛИЦЯ 
КИЇВСЬКА, будинок 12А

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.

ДП Ржищівський 
військовий лісгосп

Бориспільський р-н с. 
Сошників

ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 
"КИЇВСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА 
МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ 
"ФАСТІВСЬКА СТАНЦІЯ 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ"

Київська обл., м.Фастів, 
вул.Шевченка, буд. 37

Нарада  з спеціалістами та працівниками  підприємства, 
щодо  безпечної експлуатації автомобільного 
транспорту. 

 ТОВ „Розподільчий Центр 
Плюс”

Київська обл., м. Яготин, 
вул. Філатова, буд. 37

Нарада  з спеціалістами та працівниками  підприємства, 
щодо  безпечної експлуатації автомобільного 
транспорту. 

Київська обл., смт Рокитне 
вул Заводська,1

Нарада  з посадовими особами, спеціалістами  
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки під час 
опалювального сезону  в осінньо-зимовий 
період,дотримання вимог безпеки  руху  та стан 
промислової безпеки та охорони праці під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки, недопущення травматизму.

Сільськогосподарський 
виробничий кооператив 
"Світанок"

Київська обл. 
Ставищенський р-н.       с. 
Винарівка, вул. Садова, 1

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час експлуатації 
автотранспортних засобів"

  Київська область              
Васильківський  р-н, с.. 
Крушинка вул..  Київська, 5

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.

КВНЗ КОР 
"Богуславський 
гуманітарний коледж ім. 
І.С.Нечуя-Левицького" 

Київська область, м. 
Богуслав вул. Шевченка, 85

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.

ЗГУРІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., 
ЗГУРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ 
ЗГУРІВКА ВУЛ. 
ЗАЛІЗНИЧНА БУД. 7

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.



65 16 13.02.2018 Бровченко Т.Ф.

66 17
ТОВ "Тайкун"

15.02.2018 Дігтяр С.І.

67 18 Дотримання вимог безпеки  при транспортуванні лісу 16.02.2018 Мазурок В.А

68 19 16.02.2018 Карлаш А.І.

69 20 16.02.2018 Маренець С.Г.

70 21 16.02.2018 Шевченко О.М. 

71 22 16.02.2018 Легеза В.П.

72 23
ТОВ «Новинка»

16.02.2018  Кулініч М.В.

73 24

ВАТ "Київспецтранс"

20.02.2018 Бровченко Т.Ф.

74 25 20.02.2018 Пономаренко І.Г.

Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр 
первинної медико – 
санітарної допомоги № 2» 
Голосіївського району м. 
Києва

вул. Голосіївська, буд. 53, м. 
Київ, 03039

Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 
стану охорони праці на підприємствах охорони здоров’я, 
для недопущення травматизму. Дотримання 
нормативно-правових актів з охорони праці. Порядок 
проведення атестації робочих місць за умовами праці. 
Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій.» 

Вишгородський р-н, м. 
Вишгород, вул. Набережна, 
7

Дотримання вимог безпеки  при експлуатації 
транспортних засобів та роботі в зимовий період.

ДП П.Хмельницьке лісове 
господарство

м. П.Хмельницький вул. 
Горькогог, 38

Управління освіти і науки  
Білоцерківської міської 
Ради

Київська обл., м. Біла 
Церква, вул.Шевченка, буд. 
122.

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

 ПАТ „Яготинський 
маслозавод”

Київська обл., м. Яготин, 
вул. Шевченка, буд. 213

Нарада  з спеціалістами та працівниками  підприємства, 
щодо  безпечної експлуатації автомобільного 
транспорту. 

ТОВ «Київське 
Товариство Купола»

  Київська обл., м. Кагарлик, 
вул..Комунарська,50А

Нарада  з посадовими особами, спеціалістами  
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки під час 
опалювального сезону  в осінньо-зимовий 
період,дотримання вимог безпеки  руху  та стан 
промислової безпеки та охорони праці під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки, недопущення травматизму.

Ставищенське житлово-
комунальне підприємство  

Київська обл. смт. Ставище 
вул. Цимбала Сергія, 48А

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час експлуатації 
автотранспортних засобів"

Київська область,           
Обухівський р-н, м. 
Українка

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.

04208, м. Київ, просп. 
Правди, 85

Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 
стану  безпечної експлуатацією транспортних засобів 
суб’єктами господарювання  соціально-культурної 
сфери, а також встановлення контролю з боку посадових 
осіб підприємств в частині дотримання працівниками 
вимог Правил дорожнього руху України під час 
експлуатації транспортних засобів. Порядок проведення 
атестації робочих місць за умовами праці. Порядок 
проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій.» 

ЗГУРІВСЬКИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

КИЇВСЬКА ОБЛ., 
ЗГУРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ 
ЗГУРІВКА ВУЛ. 
ВАТУТІНА БУД. 6

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.



75 26
ТОВ "Хеппі Мілк Плюс"

20.02.2018 Щербина В.Д.

76 27

ТОВ" Спринтер-К"

21.02.2018 Дігтяр С.І.

77 28
ТОВ «Фуд Тек» 

23.02.2018    Кулініч М.В.

78 29
ТОВ “ФК ЛТД”   

23.02.2018 Легеза В.П.

79 30 23.02.2018  Шевченко О.М.

80 31 23.02.2018 Маренець С.Г.

81 32 23.02.2018 Карлаш А.І.

82 33
пр-т Перемоги, 97, м. Київ Аналіз травматизму за 2017 рік  

27.02.2018 Бровченко Т.Ф.

83 34 27.02.2018 Пономаренко І.Г.

84 35

ТОВ «Ківшовата Агро»

27.02.2018 Щербина В.Д.

85 36
ТОВ «Васильків Млин»

28.02.2018  Кулініч М.В.

5.6 Відділ нагляду на транспорті та зв’язку

Київська область, м. 
Богуслав вул.Миколаївська, 
129

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.

Вишгородський р-н, с 
Козаровичі, вул. Лесі 
Українки-2

Дотримання вимог безпеки  при експлуатації 
транспортних засобів та роботі в зимовий період.

Київська область,           м. 
Васильків, вул.. Чехова, 1

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.

Київська обл. смт. 
Володарка вул. Зарічна, 80 

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час експлуатації 
автотранспортних засобів"

Кагарлицький НВК ЗОШ 
1-2ст.-ліцей

Київська обл., м. Кагарлик, 
вул..Паркова,3а

Нарада  з посадовими особами, спеціалістами  
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки під час 
опалювального сезону  в осінньо-зимовий 
період,дотримання вимог безпеки  руху  та стан 
промислової безпеки та охорони праці під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки, недопущення травматизм

 ТДВ „Яготинський 
райагротехсервіс”

Київська обл., м. Яготин, 
вул.Сільгосптехніки, буд. 1

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

Білоцерківська міська 
лікарня №2

Київська обл., м.Біла 
Церква, вул.Семашка, буд. 9

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

Святошинська РДА в місті 
Києві державна 
адміністрація
ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"АГРОФІРМА 
"СКІПЩИНА"

КИЇВСЬКА ОБЛ., 
ЗГУРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ 
ЗГУРІВКА ВУЛ. 
КОТОВСЬКОГО БУД. 36

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.

Київська обл., Таращанський 
район, село Ківшовата, вул. 
Леніна будинок 67

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.

Київська область,           м. 
Васильків, вул.. 
;Комінтерна, 85

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.



86 1

ТОВ «АВТОКАР 777»

01.02.2018 Шевела Є.О.

87 2 02.02.2018 Міщенко К.В.

88 3

м. Київ, вул. Шулявська, 7

02.02.2018 Федорченко В.А.

89 4

м. Київ, вул. Копилівська, 67

07.02.2018 Міщенко К.В.

90 5

ТОВ «АВАНТІ ГРУП»

07.02.2018 Шевела Є.О.

91 6

м. Київ, вул. Фізкультури, 9

09.02.2018 Федорченко В.А.

м. Бровари, вул. 
Богунського, 25

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно-
правових 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.

ТДВ "Броварське 
Автотранспортне 
Підприємство 13209"

м. Бровари, вул. Металургів, 
22

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно-
правових 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.

ТОВ "УКРАЇНСЬКО-
СЕРЕДЗЕНОМОРСЬКІ 
АВІАЛІНІЇ"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно-
правових 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.

КП 
"КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІ
С"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно-
правових 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, вул. Велика 
Кільцева, 2

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно-
правових 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.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО 
АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДОРІГ УКРАЇНИ

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно-
правових 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.



92 7

м. Київ, вул. Колекторна, 17

09.02.2018 Міщенко К.В.

93 8 12.02.2018 Міщенко К.В.

94 9

ТОВ «ДС ПРОМГРУП"

14.02.2018 Шевела Є.О.

95 10 16.02.2018 Федорченко В.А.

96 11

Філія "Київське ДЕУ" м. Київ, вул. Світла, 3

23.02.2018 Федорченко В.А.

97 12

ПРАТ "КОМУНТРАНС"

27.02.2018 Шевела Є.О.

9. Відділ гірничого нагляду

ТОВ 
"ТРАНССТРОЙМЕХАНІЗ
АЦІЯ"

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно-
правових 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.

КП ШЕУ по утриманню 
автомобільних шляхів та 
споруд на них 
Шевченківського району" 
м. Києва

м. Київ, вул. Багговутівська, 
30

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно-
правових 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. Бровари, вул. О. 
Оникиенка 2/1

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно-
правових 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.

ДП "КИЇВСЬКЕ 
ОБЛАСНЕ ДОРОЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ"ВАТ 
"ДЕРЖАВНА 
АКЦІОНЕРНА 
КОМПАНІЯ""АВТОМОБІ
ЛЬНІ ДОРОГИ 
УКРАЇНИ"

м. Київ, вул. Народного 
ополчення, 11а

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно-
правових 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 нормативно-
правових 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, вул.  
Круглоуніверситетська, 3

1. Дотримання вимог законодавчих та нормативно-
правових 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.



98 1 01.02.2018 Шестаковський В.В.

99 2

ТОВ «Ресурс»

07.02.2018 Шестаковський В.В.

100 3

ТОВ «Білоцерківвода»"

08.02.2018 Мацкевой О.Л. 

101 4 14.02.2018 Шестаковський В.В.

102 5

ПрАТ «Оболонь

15.02.2018 Мацкевой О.Л. 

103 6 21.02.2018 Шестаковський В.В.

104 7

ДП «Радпол»

22.02.2018 Мацкевой О.Л. 

105 8

ТОВ з і.і.  "Чиста вода"

28.02.2018 Мацкевой О.Л. 

Начальник управління з питань праці Р.В. Колот 

Начальник управління нагляду в промисловості
і на об'єктах підвищеної небезпеки В.В. Шаботинський

Головний державний інспектор відділу гірничого нагляду К.С. Івченко

Головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичного забезпечення О.В. Ототюк

КП "Переяслав-
Хмельницький цегельний 
завод"

м. Переяслав-
Хмельницький, вул. 
Паризької комуни, 22

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. 

09342, Володарський р-н,  
смт.Руде Село

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. 

Київська обл.м.Біла Церква, 
вул.Сухоярська,14 
(поштова). Вул.Героїв 
Небесної Сотні, 24 
(юридична)

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

ТзОВ «Енергетична 
група»

03115, м.Київ, 
вул.Львівська, 18, корпус Б

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. 

04655, м.Київ 
вул.Богатирська, 3, 
Оболонський р-н.

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

ТОВ «КСЛ» 09634,Рокитнянський р-н, 
с.Синява, вул. Набережна,55

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. 

08700, Київська обл., м. 
Обухів, вул., Київська, 148

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

08112, Київська обл, с.Мила, 
вул.Комарова, 23б 

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