
Інформація Управління Держпраці у Рівненській області про проведену роботу 

за період з 18.01.2016 по 22.01.2016 
 

№ 

п/п 
Назва заходу Суб’єкт заходу Результати заходу 

1 Перевірка Відділ нагляду у БКТЗ 

ТОВ «Костопільський фанерний завод», м. 

Костопіль 

Перевірка стану ПБ та ОП при експлуатації та 

обслуговуванні вантажопідіймального крана КБ-572Б, 

реєстр. №Р-2975, для визначення можливості надання 

дозволу на пуск в роботу після експертного обстеження 

та позачергового повного технічного огляду, проведених 

у зв’язку із закінченням граничного терміну служби, за 

зверненням суб’єкта господарювання. Надано дозвіл на 

роботу із записом в паспорт. 

Управління освіти, молоді та спорту 

Березнівської РДА, м. Березне 

Перевірка стану ПБ та ОП при експлуатації та 

обслуговуванні водогрійних котлів на твердому паливі 

Енергон-250 зав. № 001/2015, №002/2015, що встановлені 

в котельні Зірненської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою с. Зірне, 

вул. Шкільна, 2, та водогрійних котлів Енергон-150 зав. 

№ 003/2015, №004/2015, що встановлений в котельні 

Рухівської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою с. Друхів, вул. 

Шевченка, 121, для визначення можливості надання 

дозволу на пуск в роботу після монтажу, за зверненням 

суб’єкта господарювання. Надано дозвіл на роботу із 

записом в паспорт. 

ТОВ «Рівнетеплоенерго», м. Рівне Перевірка стану ПБ та ОП при експлуатації та 

обслуговуванні парових котлів Б25/15 реєстр. № Р-1989, 

№ Р-1900, що встановлені в котельні підприємства за 

адресою м. Рівне вул. Кн.. Володимира, 75, та 

водогрійного котла КВГ-7.56-150 реєстр. № Р-1981, що 

встановлений в котельні підприємства за адресою м. 

Рівне вул. Гагаріна, 17, для визначення можливості 

надання дозволу на пуск в роботу після експертного 

обстеження та позачергового повного технічного огляду, 



проведених у зв’язку із закінченням граничного терміну 

служби, за зверненням суб’єкта господарювання. Надано 

дозвіл на роботу із записом в паспорт. 

ОСББ «Струтинської 2В», м. Рівне Участь в роботі комісії по прийняттю в експлуатацію 

новозмонтованого пасажирського ліфта в житловому 

будинку по вул. Струтинської 2В в м. Рівне, за 

зверненням суб’єкта господарювання. Акт готовності 

погоджено. 

ТОВ "ЮА Агробуд" Рівненський район с. 

Городок вул. Барона Штейнгеля,88 

Всебічна перевірка стану ПБ та ОП 

Відділ нагляду на виробництві і на ОПН 

ТзОВ «Сарненський хлібозавод» 

 
прийнята участь у всебічній перевірці . 

КП «Клесівводоканал» Клесівської 

 
проведена планова всебічна перевірка. 

ПАТ «Сарненська ПМК-81» 13.01.2016 в м. Сарни проведена позапланова 

перевірка, участь в роботі комісії по прийманню в 

експлуатацію об’єкту системи газопостачання в с. 

Тинне Сарненського району. 

Відділ нагляду в АПК та СКС 

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

Бєлгородська, 31. 

розпочато всебічну перевірку стану охорони праці  

Відділ додержання законодавства про працю..... 

Демидівське ВУЖКГ 20 .01. 2016  завершено  планову перевірку 

Складено акт, припис, протокол  (виявлено 8 

порушення). 

Центр по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат Рівненської ОДА 

22.01. 2016 завершено позапланову перевірку 

Складено акт, припис  (виявлено 3 порушення). 

ТОВ-фірма «Нектар» Триває планова перевірка. 

КЗ Клеванська 

 Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів  

з 18.01.2016 по 22.01.2016 проведено позапланову 

перевірку. Складено акт, припис, протокол (виявлено 2 

порушення) . 



КЗ «Рівненський обласний спеціалізований 

будинок дитини» Рівненської обласної ради 

з 18.01.2016 по 22.01.2016 проведено позапланову 

перевірку. Складено акт, припис  (виявлено 3 

порушення). 

СУПП ТОВ «Рал» з 19.01.2016 по 21.01.2016  проведено планову 

перевірку. Складено акт, припис  (виявлено 1 

порушення). 

ПП «Медичний центр сучасних технологій 

ваше здоров’я»  

19.01.2016 розпочато планову перевірку. 

Управління Державної служби охорони при 

УМВС України  в Рівненській області 

з 20.01.2016 по 22.01. 2016 проведено позапланову 

перевірку. Складено акт, припис. (виявлено 1 

порушення). 

Млинівська ОДПІ головного управління ДФС у 

Рівненській області 

21.01.2016 розпочато позапланову перевірку. 

Торгово-роздрібне підприємство Млинівського 

РайСТ 

20.01.2016 розпочато планову перевірку . 

Сектор експертизи умов праці 

ТзоВ «Нектар» 18-22.01.16 планова перевірка «Атестація робочих 

місць, оплата праці, режим роботи, відпустки» 

ТОВ «ЮА Агоробуд» 21.01.16 участь у всебічній плановій перевірці 

«Атестація Робочих місць, оплата праці, трудові 

договори, умови праці, відпустки». 

Сектор нагляду в машинобудуванні та енергетиці 

КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної 

ради 

 

ПП «Торговий центр - Д» 

 

 

20.01.2016-21.01.2016 прийнята участь у всебічній 

перевірці 

 

22.01.2016 прийнята участь у позаплановій перевірці 

дотримання вимог законодавства про охорону праці з 

питань зазначених у зверненні депутата Рівненської 

міської ради Сухого Ю.В. 

ВСЬОГО: 6 позапланових з питань охорони праці,   

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

соціальне страхування.   

                  Заврешено 3 планові перевірки з питань додержання законодавства про працю та 



загальнообов’язкове державне соціальне страхування, з питань охорони праці. 

                  Розпочато 5 планових всебічних перевірок згідно Плану проведення перевірок суб’єктів 

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

року та 1 позапланову перевірку з питань додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

2 Участь в перевірці знань Відділ нагляду в БКТЗ 

ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці», м. Рівне 22.01.2016, протокол перевірки знань погоджено 

КП «Рівнеелектротранс» Рівненської міської 

ради 

20.01.2016, протокол перевірки знань  

ВСЬОГО : 2  участі в перевірці знань з питань охорони праці 

3 Участь у семінарі, 

семінар-навчанні 

  

 

4 Участь у комісії з 

прийняття в 

експлуатацію об’єкта 

 -  

5 Розгляд звернень 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... 

4– письмових 

67 - усних 

Надано  4 письмові відповідей на звернення та    62 

усних консультацій 

6 Інше Управління Держпраці у Рівненській області Проведено підсумкову нараду за результатами всебічної 

перевірки у ФОП Челик Ігор Володимирович, 

м. Березне, вул. Шитова, 6. Підписання акту перевірки, 



припису. Акт №01/06-2 від 18.01.2016. 

Проведення спеціального розслідування нещасного 

випадку з тяжкими наслідками в КП «Рівнеелектротранс» 

Рівненської міської ради (Наказ Управління Держпраці у 

Рівненській області від 19.01.2016 №34). 

з 18.01.- 22.01.2016  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. 

Згідно наказу Управління №158 від 22.12.2015 

проводиться спец розслідування нещасного випа-дку 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». 

Надано відповіді 3 суб’єктам господарювання на запити 

та інформацію за результатами проведеної роботи. 

Рівненська обласна Державна адміністрація 

 

 

 

 надання інформації, щодо дотримання ПАТ 

«Рафалівський кар’єр»  методів видобутку каменю, 

способів і величин (потужності) зарядів при 

видобуванні каменю; 

18.01.2015 прийнято участь у засіданні комісії з питань 

підтвердження трудового стажу роботи в шкідливих 

умовах праці на підприємствах; 

20.01.2016 проведено особистий  прийомі громадян  

разом з Савчуком О.І. 

Держпраці України надання інформації ( річна звітність) про стан 

промислової безпеки і охорони праці; 

надано 2  інформації відділом  з питань додержання 

законодавства про працю...  

 


