
Інформація Управління Держпраці у Рівненській області про проведену роботу 

за період з 11.01.2016 по 16.01.2016 
 

№ 

п/п 
Назва заходу Суб’єкт заходу Результати заходу 

1 Перевірка Відділ нагляду у БКТЗ 

ТзОВ «Сарненський хлібзавод», м. Сарни Участь в проведенні всебічної перевірки стану ОП та ПБ 

підприємства, виявлено 8 порушень. 

Фізична особа, підприємець 

Челик Ігор Володимирович 

м. Березне, вул. Шитова, 6 

Участь в проведенні всебічної перевірки стану ОП та ПБ 

підприємства, виявлено 24 порушення. Зупинок-1. 

Адмінштраф-1 (роботодавець). 

ТОВ «Поліська енергосервісна компанія», м. 

Рівне 

Позапланова перевірка стану ПБ та ОП при експлуатації 

та обслуговуванні водогрійних котлів на твердому паливі 

ATON КСТ-700 зав. №21 та ATON КСТ-1000 зав. №31, 

що встановлені в котельні В/Ч А4559 військового 

містечка №55 в смт. Оржів Рівненського району, для 

визначення можливості надання дозволу на пуск в 

роботу після монтажу, за зверненням суб’єкта 

господарювання. Надано дозвіл на роботу із записом в 

паспорт. 

КП «Дубнокомуненергія», м. Дубно Позапланова перевірка стану ПБ та ОП при експлуатації 

та обслуговуванні 4-ох водогрійних котлів на твердому 

паливі НИИСТУ-5 реєстр. №Е-1114, №Е-1115, №Е-1116, 

№Е-1117, що встановлені в котельні підприємства в м. 

Дубно вул. Грушевського, 141, для визначення 

можливості надання дозволу на пуск в роботу після 

реконструкції, за зверненням суб’єкта господарювання. 

Надано дозвіл на роботу із записом в паспорт. 

ДП «ПрикарпатЗахідтранс», м. Рівне Позапланова перевірка стану ПБ та ОП при експлуатації 

та обслуговуванні водогрійного котла на твердому паливі 

KWM-S(350) реєстр. №Е-502, що встановлений в 

котельні підприємства в смт. Смига Дубнівського 

району, для визначення можливості надання дозволу на 



пуск в роботу після експертного обстеження та 

позачергового технічного опосвідчення, проведених у 

зв’язку із закінченнням граничного терміну служби, за 

зверненням суб’єкта господарювання. Надано дозвіл на 

роботу із записом в паспорт. 

ФОП Олішевський В.В., м. Острог Позапланова перевірка стану ПБ та ОП при експлуатації 

та обслуговуванні водогрійного котла на твердому паливі 

ARS-400 зав. №400-334-12, що встановлений в котельні в 

м. Острог вул. Незалежності, 4, для визначення 

можливості надання дозволу на пуск в роботу після 

монтажу, за зверненням суб’єкта господарювання. 

Надано дозвіл на роботу із записом в паспорт. 

Орендне підприємство санаторій «Червона 

калина», с. Жобрин Рівненського району  

Позапланова перевірка стану ПБ та ОП при експлуатації 

та обслуговуванні 2-ох водогрійних котлів на твердому 

паливі KALVIS-950М зав. №03990, №03991, що 

встановлені в котельні підприємства в с. Жобрин 

Рівненського району, вул. Лісова,1, для визначення 

можливості надання дозволу на пуск в роботу після 

монтажу, за зверненням суб’єкта господарювання. 

Надано дозвіл на роботу із записом в паспорт. 

Відділ нагляду на виробництві і на ОПН 

ПАТ «Сарненська ПМК-81», 

 

13.01.2016 року в м. Сарни, проведена позапланова 

перевірка, участть в роботі комісії по прийманню в 

експлуатацію об’єкту системи газопостачання в с. 

Тинне Сарненського району. 

ТзОВ «Сарненський хлібозавод» 11.01.-15.01.2016 участь у всебічній плановій перевірці. 

КП «Клесівводоканал» Клесівської 

 

12.01.-16.01.2016 проведення планової всебічної 

перевірки. 

Демидівське ВУЖКГ 11.01.-16.01.2016 участь у всебічній плановій перевірці.  

Відділ нагляду в АПК та СКС 

ТзОВ «Сарненський хлібозавод», м.Сарни, вул. 

Бєлгородська, 31. 

Розпочато всебічну перевірку стану охорони праці, 

відповідно затвердженого плану проведення перевірки. 

Відділ додержання законодавства про працю..... 



ПП «Інвест-адам» 14 .01.2016 завершено планову перевірку. Складено акт, 

протокол, припис  (виявлено 3 порушення). 

ДУ «Рівненський обласний лабораторний 

центр Держсанепідемслужби України» 

12.01.2016 завершено  позапланову перевірку. Складено 

акт, припис. (виявлено 1 порушення) 

КЗ Здолбунівська 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 

11 по 14 .01.2016 проведено позапланову перевірку. 

Складено акт, припис, протокол. (виявлено 1 

порушення) . 

ДП «ПрикарпатЗахідтранс» 11-15 01.2016 проведено позапланову. Складено акт  

(виявлено 3 порушення). Готуються матеріали для 

передачі в правоохоронні органи. 

ЖКП «Покровський» 11 по 12.01. 2016 проведено позапланову перевірку.  

Складено акт  (порушення не виявлено). 

ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» 11-15 01.2016 проведено позапланову перевірку.  

Порушень не виявлено. 

ПП «Аметист плюс» 11.01.2016 розпочато всебічну планову перевірку. 

Демидівське ВУЖКГ 11.01.2016 розпочато всебічну планову перевірку. 

КЗ «Рівненська обласна дитяча лікарня» 

Рівненської обласної ради 

з 12 по 15.01. 2016 проведено позапланову перевірку.  

Складено акт та припис (виявлено 2 порушення). 

КП «Клесівводоканал» з 12 по 15. 01.2016 проведено всебічну планову 

перевірку. Складено акт, припис, протокол. (виявлено 4 

порушення). 

Центр по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат Рівненської ОДА 

12.01.2016 розпочато позапланову перевірку. 

ТОВ-фірма «Нектар» 15.01.2016 розпочато планову перевірку. 

ВСЬОГО: 6 позапланових з питань охорони праці,   

                  5 позапланові з питань додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування.   

                  Заврешено 1 планову і 1 позапланову перевірки з питань додержання законодавства про 

працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

                  Розпочато 6 планових всебічних перевірок згідно Плану проведення перевірок суб’єктів 

господарювання (виробничих об’єктів) Управління Держпраці у Рівненській  області на І квартал 2016 

року. 



2 Участь в перевірці знань Відділ нагляду в БКТЗ 

ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці», м. Рівне 12.01.2016 протокол перевірки знань погоджено. 

ТзОВ фірми "Екорембуд ЛТД" 11.01.2016 протокол перевірки знань погоджено. 

Відділ нагляду в АПК та СКС 

ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці», м. Рівне 11.01.2016,  15.01.2016 протоколи перевірки знань 

погоджено. 

ВСЬОГО : 4  участі в перевірці знань з питань охорони праці 

3 Участь у семінарі, 

семінар-навчанні 

ТОВ «Монащинські сири» 14.01.2016 проведено семінар для працівників 

підприємства на тему:  «Оформлення трудових 

відносин». 

 

4 Участь у комісії з 

прийняття в 

експлуатацію об’єкта 

 -  

5 Розгляд звернень Відділ нагляду на виробництві та ОПН 

Слідче управління фінансових розслідувань ГУ 

ДФС у Рівненській області  

 

14.01. 2016, 15.01.2016 розглянуті листи та надані 

відповіді щодо функціонування та експлуатації 

нафтобази за адресою: м. Дубно, вул. Страклівська, 18а,   

  

Сектор гірничого нагляду 

Філія «Карпативибухпром» ДП НВО 

«Павлоградський хімічний завод» 

 

Філія «Карпативибухпром» ДП НВО 

«Павлоградський хімічний завод» 

 

ТзОВ «Клесівський кар’єр нерудних копалин 

«Технобуд» 

- реєстрація письмового повідомлення про намір 

розпочати виконання підривних робіт на ТзОВ 

«Вирівський кар’єр» ; 

- реєстрація письмового повідомлення про намір 

розпочати виконання підривних робіт на ПАТ 

«Рафалівський кар’єр»; 

- видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів 

промислового призначення. 

 

Відділ з питань додержання законодавства про працю... 



13– письмових 

69- усних 

Надано 13 письмових відповідей на звернення та    69 

усних консультацій 

6 Інше Управління Держпраці у Рівненській області 11-16.01.2016  участь у технічному розслідуванні 

причин виникнення аварії, пов’язаної з використанням 

газу в побуті, що сталася 02.01.2016 в житловому 

будинку № 46 по вул. Вереснева в с. Малий Олексин 

Рівненського району, під час якої загинули дві особи 

(відділ нагляду на виробництві і на ОПН); 

Сформована  пояснювальна записка по травматизму за 

2015рік по новій формі. 

Cкладений план проведення превентивних заходів на 

2016 рік. 

Згідно наказу Управління №158 від 22.12.2015 

проводиться спец розслідування нещасного випадку із 

смертельним наслідком, що стався 19.12.2015 у ПСППП 

«Здолбунівське».  

Згідно наказу Управління №18 від 11.01.2016 

проводиться спец розслідування групового нещасного 

випадку, що стався 07.01.2016 із працівниками КЗ 

«Обласного центру екстреної медичної допомоги». 

 

Рівненська обласна Державна адміністрація 

 

 

 

- надано інформації, щодо дотримання ПАТ 

«Рафалівський кар’єр»  методів видобутку каменю, 

способів і величин (потужності) зарядів при 

видобуванні каменю; 

- проведено спільно з першим заступником голови 

Рівненської ОДА особистий  прийомі громадян.  

Держпраці України Надано 8  інформацій  та звітів щодо наглядової 

діяльності 

 


