
Затверджую: 

28 лютого 2018 року

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

№ з/п 
Адреса Тема заходу Дата проведення

4.2 відділ експертизи умов праці

1 1 ТОВ "Полімер — колор" 01.03.2018 Дяченко Д.К.

2 2 02.03.2018 Казімірчук А.Ю.

3 3 06.03.2018 Казімірчук А.Ю.

4 4 КНП "ЦПМСД" 07.03.2018 Дяченко Д.К.

5 5 ТОВ "РМ-інвест" 13.03.2018 Казімірчук А.Ю.

6 6 ТОВ "Ромекс - Бетон" м. Київ, вул. Ковпака, 17 14.03.2018 Дяченко Д.К.

7 7 ПрАТ "Астра Люкс" 16.03.2018 Казімірчук А.Ю.

8 8 20.03.2018 Казімірчук А.Ю.

9 9 ТОВ "Основа" м. Київ , вул. Ковпака, 17 21.03.2018 Дяченко Д.К.

10 10 ТОВ "Еврореконструкція" 23.03.2018 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. Бровари,                               
     вул. Чкалова, 5

                  

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

МОУ військова частина 
А0704

м. Васильків,                  вул. 
Декабристів, 40

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

Філія № 5, КДЦ 
Оболонського району м. 

Києва

м. Київ,                                    
вул. Вишгородська, 54 А

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

м. Київ,                                     
   вул. Чорнобильська, 5/7

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

м. Київ,                                 
вул. Пухівська, 6-В

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

м. Київ,                                 
вул. Новопольова, 97 А

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

Філія № 4 КНП КДЦ 
Дніпровського району м. 

Києва

м. Київ,                                     
   вул. Шептицького, 5

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

м. Київ, вул. Гната 
Хоткевича, 20

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці



11 11 Броварська ЦРЛ 27.03.2018 Казімірчук А.Ю.

12 12 м. Київ, вул. Герцена, 31 30.03.2018 Казімірчук А.Ю.

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

13 1 ТОВ "Журавлиське" 05.03.2018 Іщенко Є.С.

14 2 07.03.2018 Іщенко Є.С.

15 3 Ставищенське ЖКП 13.03.2018 Іщенко Є.С.

16 4 16.03.2018 Іщенко Є.С.

17 5 СФГ "Олко" 20.03.2018 Іщенко Є.С.

18 6 21.03.2018 Куліш Н.І.

м. Бровари,                               
  вул. Шевченка, 14

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

ДУ "Київський обласний 
лабораторний центр"

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
праці

 Київська обл.. 
Ставищенський р-н с. 

Журавлиху  вул. 40-річчя 
Перемоги, 9.

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

Відділ освіти 
Ставищенської РДА

09400, Київська обл., 
Ставищенський р-н,   смт. 

Ставище вул.Сергія 
Цимбала, 44.             

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,   смт. 

Ставище вул.Сергія 
Цимбала, 48.             

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

ТОВ "Ставищенське АТП 
13246"

09400, Київська обл., 
Ставищенський р-н,   смт. 

Ставище вул.Сергія 
Цимбала, 1            

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. 

Розкішна, вул. 
Первомайська, 4  

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

ТОВ "Ірпінське АТП  
13250"

08290, Київська обл., м. 
Ірпінь, вул. Чапаєва,1.

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



19 7 22.03.2018 Куліш Н.І.

5.1. Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці

20 1 06.03.2018 Тименко А.В.

21 2 ТОВ «Деметра хліб» 07.03.2018 Лазєв О.Л

22 3 07.03.2018 Проценко Ю.М.

23 4 СФГ "Левада" 15.03.2018 Рій В.І

24 5 ПрАТ НПО «Гідромаш-1» 16.03.2018 Августін Ю.І.

25 6 ТОВ ВТФ «ЕКМІ» 16.03.2018 Лазєв О.Л

26 7 21.03.2018 Проценко Ю.М.

Державне підприємство
 «Димерське лісове 

господарство»

07131, Київська обл., 
Вишгородський р-н., с. 

Катюжанка, вул. Шевченка,1

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

КП ВКГ 
"Бориспільводоканал"

м. Бориспіль, вул. Бежівка, 
10

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.

ТОВ "Молочна компанія 
"МІЛК ЛАЙН"

Київська обл., 
Білоцерківський р-н, с. 

Томилівка, вул. Центральна, 
1а

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

Київська обл. 
Ставищенський р-н., с. 

Богатирка

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

м.Київ, Подільський р-н, 
вул.Північно-Сирецька, 3

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

м. Українка, Київська обл., 
Обухівський р-н,вул.   

Промислова , 5

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

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.



27 8 ТОВ "УКС" 23.03.2018 Августін Ю.І.

28 9 Ставищенське ЖКП 29.03.2018 Рій В.І.

5.2 Відділ нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами

29 1 ДП "Артем" 14.03.2018 Колесник М.Г.

30 2 м. Київ, вул Волинська,9 Організація безпечної експлуатації  кранів 16.03.2018 Черновол О.В.

31 3 ТОВ "ІТАК" м. Київ, Червоноткацька,44 Організація безпечної експлуатації  котлів 16.03.2018 Дударенко Є.В.

32 4 ДП "Завод "Більшовик" м. Київ, прт. Перемоги, 49/2 21.03.2018 Колесник М.Г.

33 5 СП Основа солсиф м. Київ, вул. Ковпака, 17 Організація безпечної експлуатації  кранів 21.03.2018 Федірків Т.В.

34 6 м. Київ, Харківське шосе,19 Організація безпечної експлуатації  кранів 23.03.2018 Соловей С.М. 

35 7 ТОВ "ТММ Будкомплект" Організація безпечної експлуатації  кранів 23.03.2018 Черновол О.В.

5.3 Відділ нагляду у будівництві

36 1 05.03.2018 Пукас В.С.

37 2 ТОВ " БМУ ЗЗБУ №1 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5 06.03.2018 Коваль В.І.

38 3 м. Київ, вул. Ковпака.17 12.03.2018 Пархоменко В.О.

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.

Київська обл, смт. Ставище 
вул Сергія Цимбала

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

м. Київ, вул Мельникова, 
2/10

Експлуатація вантажопідіймальних кранів  після 
закінчення строку служби

СУМ ВАТ 
"Київелектромонтаж"

Експлуатація вантажопідіймальних кранів  після 
закінчення строку служби

 ТОВ "ЕКСПРЕС-
МЕХАНІЗАЦІЯ"

м.Київ, вул. Житомирська,22

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Прогрес-92»

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 
24а, к. 4

Стан травматизму у будівельній галузі, регіоні та 
поліпшення стану промислової безпеки, охорони праці, а 
також безпечне проведення земляних  та  робіт на 
висоті.

Дотримання вимог нормативних документів з охорони 
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт на 
об'єктах будівництва. Стан виробничого травматизму на 
підприємствах будівельної галузі Київщини. Методи 
поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці 
при виконанні робіт на висоті.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Основа»

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



39 4 м. Київ, вул. Ушакова, 1-б 14.03.2018 Пукас В.С.

40 5 м. Київ, вул. Будіндустрії, 7 15.03.2018 Нідзвецький С.Я.

41 6 м. Київ, вул. Якутська, 12 16.03.2018 Коваль В.І.

42 7 м. Київ, вул. Польова, 73 20.03.2018 Коваль В.І.

43 8 ТОВ "ДІС ГРУП" м. Київ, вул. Чигоріна, 18 20.03.2018 Першко В.М.

44 9 20.03.2018 Першко В.М.

5.4 Відділ нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки

45 1 ТОВ "Ріва Сталь" 01.03.2018 Стахів Т.М.

46 2 05.03.2018 Лисенко Ю.І.

47 3 ТОВ НВП "Еколог" 05.03.2018 Ахрименко В.П.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Досвід-

2002»

Стан травматизму у будівельній галузі, регіоні та 
поліпшення стану промислової безпеки, охорони праці, а 
також безпечне проведення земляних  та  робіт на 
висоті.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «БМУ 

ПАТ "Завод 
залізобетонних 

конструкцйій імені С. 
Ковальської»

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Евробуд-2000»

Дотримання вимог нормативних документів з охорони 
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт на 
об'єктах будівництва. Стан виробничого травматизму на 
підприємствах будівельної галузі Київщини. Методи 
поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці 
при виконанні робіт на висоті.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ОНІКС 

БІЛД»

Дотримання вимог нормативних документів з охорони 
праці під час виконання будівельно-монтажних робіт на 
об'єктах будівництва. Стан виробничого травматизму на 
підприємствах будівельної галузі Київщини. Методи 
поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці 
при виконанні робіт на висоті.

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

ПрАТ 
"Агробудмеханізація"

Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Привокзальна, 76-а

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

м. Київ, вул. 
Червоноткацька, 67, корпус 

11А

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

МПП «ЯВА» м. Київ,
вул. Дехтярівська, 50

Дотримання вимог безпеки під час експлуатації 
обладнання системи газопостачання

м. Київ, вул. 
Червонопрапорна, 34-Т

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 



48 4 ПАТ "Труббудіндустрія" м. Київ, Столичне шосе, 100 06.03.2018 Ахрименко В.П.

49 5 ПП ВП "Будсервіс" 06.03.2018 Дідик А.П.

50 6 07.03.2018 Дьякова І.М.

51 7 КП "Київпастранс" м. Київ, Набережне шосе, 2 07.03.2018 Ковальов О.В.

52 8 12.03.2018 Ковальов О.В.

53 9 ПП "САМСОН-К" 12.03.2018 Лисенко Ю.І.

54 10 ТОВ "Рент-Хаус" 12.03.2018 Ахрименко В.П.

55 11 ФОП Скрипченко С.А. 13.03.2013 Мягкоход В.Ю.

56 12 ТОВ "ЛВК-Мілк" 14.03.2018 Дьякова І.М.

57 13 14.03.2018 Смолянець В.Є.

58 14 ТОВ Фірма "Дісконт" 14.03.2018 Голубов С.В.

59 15 ПрАТ "АГРОХІМЦЕНТР 15.03.2018 Силенок В.А.

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Ярмаркова, 39

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

ФОП Поліщук Віктор 
Іванович

Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Примакова, 62

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

ТОВ "Виробнича компанія 
"ПОЛІПЛАСТ"

Київська обл., м. Бровари, 
вул. Металургів, 4

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

Київська обл., м. Фастів, 
вул. Радянська, 5-А, кв. 34

Дотримання вимог безпеки під час експлуатації 
обладнання системи газопостачання

м. Київ, вул. Голосіївська, 7, 
корпус 2

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

Київська обл., смт. 
Володарка, вул. 

Коцюбинського, 9

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Вокзальна, 22а

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

ТОВ "Фірма 
Євробудсервіс"

Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Броварська, 56

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

Київська обл., м. Березань, 
вул. Фрунзе, 35-б

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

м. Київ, вул. Лобачевського, 
23/4-Б

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 



60 16 16.03.2018 Дьякова І.М.

61 17 ТОВ "Санітек Україна" 19.03.2018 Стахів Т.М.

62 18 МПП "ШАНС" 19.03.2018 Дідик А.П.

63 19 19.03.2018 Аврамчук Ю.М. 

64 20 ТОВ "Белгравія" 19.03.2018 Силенок В.А.

65 21 м. Київ, вул. Гоголівська, 39 20.03.2018 Смолянець В.Є.

66 22 Лук'янівська сільська рада 21.03.2018 Мягкоход В.Ю.

67 23 ТОВ "ЛАН ЛТД" 26.03.2018 Дідик А.П.

68 24 26.03.2018 Ковальов О. В.

69 25 ТОВ «Побутсервіс» м. Київ, вул. Щорса, 27 А 26.03.2018 Лисенко Ю.І.

70 26 ТОВ "ВІКІНГ" 27.03.2018 Смолянець В.Є.

ТОВ 
"ОКСАВАНЕКСПОРТ 

ЛТД"

Київська обл., 
Васильківський р-н, с. 

Ксаеврівка, вул. Київська, 
172, 

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

м. Київ, вул. 
Новокостянтинівська, 13/10

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

Київська обл., Тетіївський р-
н, м. Тетіїв, вул. Горького, 9

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

КП "Комбінат 
комунальних послуг с. 

Білогородка"

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

Білогородка, вул. Леніна, 33

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

м.Київ, вул. Щорса, 32 Б, 
офіс 1019 

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

ПАТ "Будінженермережа-
5"

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

Київська обл., 
Таращанський р-н, с. 

Лукянівка, вул. Леніна

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

Київська обл., м. Миронівка, 
вул. 40-річчя Перемоги, 11

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

ТОВ "Завод мінеральних 
добрив "Базис"

м. Київ, вул. січових 
Стрільців, 21, офіс 501

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

Дотримання вимог безпеки під час експлуатації 
обладнання системи газопостачання

Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 153а

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 



71 27 28.03.2018 Мягкоход В.Ю.

72 28 м. Київ, вул. Янтарна, 6 30.03.2018 Дьякова І.М.

73 29 30.03.2018 Смолянець В.Є.

5.5 Відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері

74 1 01.03.2018 Пономаренко І.Г.

75 2 ТОВ "Агроконтраст" 02.03.2018 Тетерський А.Ц.

76 3 05.03.2018 Кулініч М.В.

77 4 06.03.2018 Легеза В.П.

78 5 ТОВ «Пелском» 07.03.2018 Пономаренко І.Г.

79 6 ТОВ «Урожай Плюс» 09.03.2018 Маренець С.Г.

СПД-фо Марчук 
Валентина Дмитрівна

Київська обл., м. Тараща, 
вул. Кооперативна, 3

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

ПАТ "Завод побутової та 
промислової хімії"

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

ТОВ "Елас Бізнес 
Консалтинг"

Київська обл., Броварський 
р-н, с. Погреби, вул. 

Погребський шлях, 12

Дотримання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці 

ТОВ Клуб «Бретон 
Україна»

07611, Київська обл., 
Згурівський район, село 

Аркадіївка, вул.Шевченка, 
буд. 22

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.

Київська обл,Бородянський 
р-н., с. Н. Залісся 

вул.Центральна 1А.

Нарада  з посадовими особами, спеціалістами  
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки 
дорожнього руху та недопущення виробничого 
травматизму на підприємстві під час зимового періоду 
2017-2018р. Доведення інформації про «Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві».  

ТОВ «ДЛС Меблі»ОВ 
Васильківський р-н, с. 

Салтанівка

  Київська область, 
Васильківський  р-н, 

с.Крушинка вул., Київська, 5

Семінар-нарада щодо додержання охорони праці при 
деревообробці

Сільськогосподарський 
виробничий кооператив 

"Світанок"

Київська обл. 
Ставищенський р-н., с. 

Винарівка, вул. Садова, 1

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час експлуатації 
автотранспортних засобів"

с.Студеники, вул. 
Студениківська, буд.15, 

Переяслав-Хмельницький р-
н

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
в зимовий період.

Київська обл.., Яготинський 
район, с. Ганзерівка,  

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час ремонту 
машин та обладнання сільськогосподарського 
виробництва"



80 7 ТОВ « Мойдодир» 09.03.2018 Шевченко О.М.

81 8 12.03.2018  Кулініч М.В.

82 9 12.03.2018 Пономаренко І.Г.

83 10 12.03.2018 Лисенко В.В.

84 11 13.03.2018 Мазурок В.А.

85 12 СТ "Лані" 14.03.2018 Дігтяр С.І.

86 13 ТОВ "Птахопідп.-Маргус" Дотримання вимог законодавства з охорони праці. 14.03.2018 Щербина В.Д.

87 14 15.03.2018 Чорний О.М.

Київська обл., с. Кагарлик 
вул., Комунарська, 97

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.

ДКП «Новосілки» Києво-
Святошинський    смт. 

Новосілки

Київська область, 
Обухівський р-н, м. 

Українка

Семінар-нарада щодо додержання охорони праці при 
роботі в колодязях

Український державний 
медико-соціальний центр 

ветеранів війни

08455, Київська 
область,Переяслав-

Хмельницький район,
с. Циблі, вул. Лісова, 2.

Щодо безпечної експлуатації автомобільного транспорту 
при несприятливих погодних умовах.

ТОВ "Заклад дошкільної 
освіти (Ясла-Садок) 

"Вишенька"

м. Буча, вул. Гоголя, буд. 
83ВА

Дотримання вимог безпеки та готовність до безпечного 
функціонування в зимовий період

РУО Бориспільської 
міської Ради

м.Бориспіль, вл.Київський 
шлях,35

 Стан організації роботи в закладах освіти щодо 
попередження випадків травмування серед учасників 
навчально-виховного процесу.

Вишгородський р-н, с. Старі 
Петрівці, вул. Князя 

Святослава, 156

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

Київська обл., 
Таращанський р-н., м. 

Тараща, вул. Кірова, 28

Вишгородська районна 
спеціальна 

загальноосвітня школа 
"Надія"

Київська обл, м. Вишгород, 
просп. Мазепи, 6а

Нарада  з посадовими особами, спеціалістами  
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки 
дорожного руху  та недопущення  го травматизму на 
підприємстві під час зимового періоду 2017-2018р.   
Доведення інформації про «Порядок  проведення 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві».  



88 15 вул. Тарасівська,6 м.Київ 15.03.2018 Бровченко Т.Ф.

89 16 16.03.2018 Легеза В.П.

90 17 ТОВ «Агрістей» 16.03.2018 Маренець С.Г.

91 18 ТОВ «Альтаїр Ю ЕЙ» 16.03.2018 Шевченко О.М.

92 19 м.Київ,вул.В.Касіяна,1 19.03.2018 Лисенко В.В.

93 20 19.03.2018 Кулініч М.В.

94 21 20.03.2018 Легеза В.П.

95 22 м.Київ, пр-т Перемоги 82А 20.03.2018 Мазурок В.А.

96 23 ТОВ "Пустовіти" Дотримання вимог законодавства з охорони праці. 21.03.2018 Щербина В.Д.

97 24 Іванківський р-н, м. Іванків 22.03.2018 Дігтяр С.І.

Медичні заклади МОЗ         
 ( на базі Київської 

медичної профспілки 
медиків).

Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 
стану охорони праці на підприємствах охорони здоров’я, 
для недопущення травматизму. Дотримання 
нормативно-правових актів з охорони праці.

Ставищенське житлово-
комунальне підприємство  

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

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час експлуатації 
автотранспортних засобів"

Київська обл . Яготинський 
с. Ничипорівка

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час проведення 
весняно-польових робіт"

Київська обл. смт Рокитне, 
вул Окружна, 3

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.

Дошкільний заклад освіти 
"Центр розвитку дитини 

"Дім Малечі"

Дотримання вимог безпеки та готовність до безпечного 
функціонування в зимовий період

ТОВ «Ті-Клаб» Києво-
Святошинський р-н., м. 

Вишневе

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

Семінар-нарада щодо додержання охорони праці при 
фасуванні чаю

Приватне 
сільськогосподарське 

підприємство "Гейсиське"

Київська обл. 
Ставищенський р-н.  с. 

Гейсиха

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час ремонту 
машин та обладнання сільськогосподарського 
виробництва"

КП УЗН Шевченківського 
р-ну м.Києва

Семінар-нарад  з посадовими особами, спеціалістами  
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки

Київська обл., Миронівський 
р-н., с. Пустовіти, вул. 

Леніна, 21

Іванківське управління 
агропромислового 

розвитку

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



98 25 ТОВ "УЕФК АГРО" 23.03.2018 Маренець С.Г.

99 26 ТОВ «АгроУкр» 23.03.2018 Шевченко О.М.

100 27 23.03.2018 Карлаш А.І.

101 28 26.03.2018  Кулініч М.В.

102 29 26.03.2018 Пономаренко І.Г.

103 30 27.03.2018 Легеза В.П.

104 31 вул. Герцена, 31 м. Київ 30.03.2018 Бровченко Т.Ф.

105 32 ФГ "РОМАН" 30.03.2018 Маренець С.Г.

Київська обл. Баришівький 
р-н, с. Коржі, вул. 

Промислова, 1.

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час проведення 
весняно-польових робіт"

  Київська обл. 
Кагарлицький р-н, с. Стави, 

вул.. Запорізька, 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 виробничого 
травматизму.

ВП НАУ біоресурсів і 
природокористування 

України 
«Великоснітинське НДГ 

ім. Музиченка»

Київська обл., Фастівський 
р-н, с. В.Снітинка, вул. 

Леніна, буд.10

Нарада, щодо дотримання вимог нормативно-правових 
актів з охорони праці під час технічного обслуговування 
та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського 
виробництва

ДОТ «Каштан», 
Обухівський р-н

Київська область, м. 
Васильків, вул.Комінтерна, 

85

Семінар-нарада щодо додержання охорони праці в 
котельнях під час опалювального сезону

Споживче товариство
«Пайовик-С»

08433, Київська обл., 
Переяслав-Хмельницький р-

н , с. Харківці, юр. м. 
Бориспіль, вул. Соловїна,4,

Щодо безпечного поводження з тваринами, експлуатації 
автомобільного транспорту  при несприятливих 
погодних умовах.

Приватне підприємство  
«Горизонт» 

Київська обл. Володарський 
р-н. с. Мармуліївка вул. 

Жовтнева, 5

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час проведення 
весняно-польових робіт"

ДУ "Київський обласний 
лабораторний центр" 

Проведення профілактичних заходів щодо поліпшення 
стану охорони праці на підприємствах охорони здоров’я, 
для недопущення травматизму. Дотримання 
нормативно-правових актів з охорони праці.

Київська обл.., 
Баришівський р-н, с. Недра.

Нарада "Дотримання вимог безпеки під час проведення 
весняно-польових робіт"



106 33 Бородянська РА №4 30.03.2018 Тетерський А.Ц.

107 34 30.03.2018 Чорний О.М.

108 35 30.03.2018 Шевченко О.М.

109 36 ТОВ «Агротрейд -2000» 30.03.2018 Карлаш А.І.

5.6 Відділ нагляду на транспорті та зв’язку

110 1 м. Бориспіль, АЕРОПОРТ 14.03.2018 Шевела Є.О.

Київська обл,Бородянський 
р-н, смт Бородянка   

вул.Семашка 6

Нарада  з посадовими особами, спеціалістами  
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки  руху  та 
недопущення  виробничого травматизму на підприємстві 
під час зимового періоду 2017-2018р.                  
Доведення інформації про «Порядок  проведення 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві».  

Вишгородська центральна 
районна аптека №23

Київська обл., 
Вишгородський район, місто 
Вишгород, вул. Шолуденка, 

будинок 6

Нарада  з посадовими особами, спеціалістами  
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки  руху  та 
недопущення  виробничого травматизму на підприємстві 
під час зимового періоду 2017-2018р. Доведення 
інформації про «Порядок  проведення та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 
на виробництві».  

Ставівський 
психоневрологічний 

пансіонат

Київська обл., Кагарлицький 
р-н, с. Стави, вул. Ватутіна, 

1

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

Київська обл., Київська обл., 
Білоцерківський район, 

селищна рада Терезинська, 
АВТОДОРОГА КИЇВ-
ОДЕСА 82 КМ+500 М

Семінар з посадовими особами, спеціалістами  
підприємства, щодо дотримання вимог безпеки при 
виконанні робіт по переробці зерна.  

ТОВ «ТРАНС-
АЕРОХЕНДЛІНГ»

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.



111 2 16.03.2018 Міщенко К.В.

112 3 ТОВ "ВІЧІУКРТРАНС" 16.03.2018 Федорченко В.А.

113 4 м. Бориспіль, АЕРОПОРТ 21.03.2018 Шевела Є.О.

114 5 м. Київ, Залізничне шосе, 45 23.03.2018 Міщенко К.В.

115 6 ТОВ "Укрлогістіка" 23.03.2018 Федорченко В.А.

9. Відділ гірничого нагляду

ТОВ «Українська 
Хендлінгова Компанія»

Київська обл., Баришівський 
р-н., с.м.т. Баришівка, вул. 

Пархоменка, 34.

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.

03058, м. Київ, вул. 
Гарматна, 39 в

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 «КОЛУМБУС 
ХЕНДЛІНГ»

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.

ПрАТ 
"АВТОВОДСЕРВІС"

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.

03058, м. Київ, вул. 
Гарматна, 39 в

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.



116 1 ТОВ «Керамік» 01.03.2018 Шестаковський В.В.

117 2 КП «Яготинське ВУ ВКГ» 06.03.2018 Мацкевой О.Л. 

118 3 07.03.2018 Шестаковський В.В.

119 4 14.03.2018 Мацкевой О.Л. 

120 5 15.03.2018 Шестаковський В.В.

121 6 21.03.2018 Мацкевой О.Л. 

122 7 22.03.2018 Шестаковський В.В.

123 8 29.03.2018 Мацкевой О.Л. 

Начальник управління з питань праці             Р.В. Колот 

09300, Володарський р-н, 
смт. Володарка, 

вул.Кооперативна, 137

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. 

07700, Київська обл. 
Яготинський р-н, м.Яготин 

вул.Каштанова Алея,4

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

ТзОВ «Обухівське 
підприємство будівельних 

матеріалів»

08700, м. Обухів, провулок 
Заводський, 7

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. 

ВАТ «Птахофабрика 
Васильківська»

Київська обл., 
Васильківський р-н, с-ще 

Зелений Бір, вул. Радянська, 
19

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

ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО 
ДОМУ»

Обухівський р-н, м.Обухів, 
вул. Промислова, 3

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. 

ДП ПАТ «Київхліб 
«Сквирський хлібозавод»

м.Сквира, вул.Карла 
Маркса,31

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

ТзДВ «Білоцерківський 
кар'єр»

09153, Білоцерківський р-н, 
сільрада Пилипчанська, 

урочище Кошик, 1

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. 

ПАТ «Яготинський 
маслозавод»                    

07700, Київська 
обл.м.Яготин, вул. 

Шевченка, 213

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



Начальник управління нагляду в промисловості
і на об'єктах підвищеної небезпеки                         В.В. Шаботинський
В.о. начальника відділу гірничого нагляду                       В.В. Шестаковський
Головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичного забезпечення           О.В. Ототюк
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