
Інформація Управління Держпраці у Рівненській області про проведену роботу 

за період з 22.02.2016 по 26.02.2016 
 

№ 

п/п 
Назва заходу Суб’єкт заходу Результати заходу 

1 Перевірка Відділ нагляду у БКТЗ 

ПП «Рівнетранс», м. Рівне  Всебічна перевірка стану ПБ та ОП. Виявлено 21 

порушення нормативно-правових актів з охорони праці. 

Притягнуто до адміністративної відповідальності 

керівника підприємства 

ТзОВ «Ековід», м. Рівне  Всебічна перевірка стану ПБ та ОП. Виявлено 18 

порушень нормативно-правових актів з охорони праці. 

Притягнуто до адміністративної відповідальності 

керівника підприємства 

ТзОВ - Фірма «Вертіка ЛТД», м. Рівне  Всебічна перевірка стану ПБ та ОП. Виявлено 6 

порушень нормативно-правових актів з охорони праці. 

ТзОВ «Кран-Стандарт», м. Рівне  Всебічна перевірка стану ПБ та ОП. Виявлено 11 

порушень нормативно-правових актів з охорони праці. 

Притягнуто до адміністративної відповідальності 

керівника підприємства  

ТОВ «Свиспан Лімітед», м. Костопіль 25.02.2016 проведено позапланову перевірку з метою 

перевірки стану ПБ та ОП при експлуатації та 

обслуговуванні котла ВОТ «Конус-Кессель» реєстр. № Р-

1947, для визначення можливості надання дозволу на 

пуск в роботу після експертного обстеження та 

позачергового технічного огляду, проведених у зв’язку із 

закінченням граничного терміну служби, за зверненням 

суб’єкта господарювання 

ТОВ «Ходок», м. Рівне 26.02.2016 проведено позапланову перевірку з метою 

перевірки стану ПБ та ОП при експлуатації та 

обслуговуванні вантажопідіймального крана КС-3575А  

реєстр. № Р-3344, для визначення можливості надання 

дозволу на пуск в роботу після реєстрації,  за зверненням 



суб’єкта господарювання 

Відділ нагляду на виробництві і на ОПН 

ТОВ «Констант Дівелопмент»  23.02.2016 проведено позапланову перевірку з метою 

визначення можливості введення в експлуатацію 

посудин, що працюють під тиском зрідженого газу після 

їх перереєстрації; 

ТОВ «Малан Плюс»  24.02.2016 проведено позапланову перевірку з метою 

визначення можливості введення в експлуатацію 

посудин, що працюють під тиском зрідженого газу 

після їх перереєстрації; 

ТОВ «Рівнетеплоенерго» 25.02.2016 проведено позапланову перевірку з метою 

прийняття в експлуатацію газового обладнання після 

проведення пусконалагоджувальних робіт на котельнях 

по вул. Чорновола, 74в та вул. Березовського, 20 в м. 

Рівне 

Млинівський комбінат комунальних 

підприємств 

проводиться всебічна планова перевірка стану охорони 

праці, промислової безпеки, додержання законодавства 

з питань праці, підготовлений акт всебічної перевірки 

ТОВ «АПН ЛТД» проводиться всебічна планова перевірка стану охорони 

праці, промислової безпеки, додержання законодавства 

з питань праці. Акт всебічної перевірки вручено 

керівнику 19.02.2016. 

  Відділ нагляду в АПК та СКС 

   МП ТзОВ «ОЛІСМА», смт. Оржів, вул. 

Заводська,10. 

 

    

Триває  планова комплексна перевірка . 

    

ДП СЛАП «Дубро-вицький держспецлісгосп», 

м. Дубровиця. 

Триває планова всебічна перевірка . 

Відділ додержання законодавства про працю..... 

ТОВ  «Ековід» 

 

Проведено всебічну планову перевірку (акт, припис, 

протокол) виявлено 7 порушень. 



ТОВ «Радуга» 

 

 

 

ТзОВ фірма «Електромобіл» 

 

 

ПАТ «Рівнетранс» 

 

 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

міста Кузнецовськ  

 

КП «Дубномістобуд» Дубенської міської ради 

 

 

Рівненський обласний військовий комісаріат 

 

 

Городоцький ВЦ УДПС України в Рівненській 

області № 131 

 

ДП «Санаторно – оздоровчий комплекс 

«Сигнал» 

 

ТДВ «Кузнецовський хлібзавод»  

 

 

КЗ «Рівненська обласна філармонія» 

 

 

 

 

ДУ «Рівненський обласний лабораторний 

По 24 лютого 2016 проведено всебічну планову 

перевірку (акт, припис, протокол) виявлено 4 

порушення. 

 

По 24 лютого 2016 проведено всебічну планову 

перевірку (акт, припис, протокол) . 

 

По 25.02.2016 проведено всебічну планову перевірку 

(акт, припис, протокол), виявлено 4 порушення .  

 

По 26.02.2016 проведено всебічну планову перевірку 

(акт, припис, протокол). 

 

 

По 22.02.2016 проведено всебічну планову перевірку 

(акт, припис, протокол) виявлено 2 порушення .  

 

По 25.02.2016 проведена позапланова перевірка (акт, 

припис), виявлено 2 порушення. 

 

З 18.02.2016 по 24.02.2016 проведена позапланова 

перевірка (акт) порушення не виявлено. 

 

З 18.02.2016 по 24.02.2016 проведена позапланова 

перевірка (акт, припис). Виявлено 2 порушення. 

 

З 23.02.2016 по 26.02.2016 проведена позапланова 

перевірка (акт), порушення не виявлено. 

 

З 23.02.2016 по 26.02.2016 проведена позапланова 

перевірка (акт, припис, матеріали в правоохоронні 

органи з ознаками злочину ст. 172 ККУ ), виявлено 2 

порушення. 

 

з 23.02.2016 розпочато позапланову перевірку . 



центр Держсанепідемслуж-би» 

 

ДУ «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по 

Рівненській області» 

 

 

з 22.02.2016     розпочато позапланову перевірку . 

ВСЬОГО: Проведено: 5 позапланових перевірок з питань охорони праці, 5 позапланових перевірок з 

питань додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування.                     

                 Завершено: 10 планових перевірор згідно Плану проведення перевірок суб’єктів 

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

                  Розпочато: 2 планових перевірок згідно Плану проведення перевірок суб’єктів 

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

року та 2 позапланових перевірок з питань додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

2 Участь в перевірці знань ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» 26.02.2016, протокол перевірки знань погоджено 

ПАТ «Рівнегаз» 22.02.2016 прийнята участь в роботі комісії з перевірки 

знань з питань охорони праці при проведенні первинної 

перевірки знань у водія автотранспортних засобів, 

протокол перевірки погоджено; 

Гощанському УЕГГ ПАТ «Рівнегаз», 23.02.2016 прийнята участь в роботі комісії з перевірки 

знань з питань охорони праці при проведенні первинної 

перевірки знань у слюсаря з експлуатації та ремонту 

газового устаткування (ГРП, ШРП). 

КЗ «Навчально-курсовий комбінат» 26.02.2016 прийнята в кваліфікаційній атестації в групі 

«Робітники, що використовують газові пальники у 

виробничій діяльності» . 

ДНЗ «Рівненський обласний навчальний центр 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

АПК» 

26.02.2016 прийнято участь у перевірці знань з питань 

охорони праці у посадових осіб підприємств АПК 

Радивилівського району. 

ВСЬОГО :  5 участей в перевірці знань з питань охорони праці. 

3 Участь у семінарі, 

семінар-навчанні 

Управління Держпраці у Рівненській області 25.02.2016 проведено позаплановий семінар щодо 

дотримання вимог нормативно-правових актів з питань 

охорони праці та безпечної експлуатації гідровідвалів та 

шламонакопичувачів у паводковий період. 



Демидівська РДА 

 

 

Здолбунівська РДА 

 

 

Дубенський МЦЗ  

26.02.2016 Засідання тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості 

 

23.02.2016 Засідання тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості 

 

26.02.2016 участь в семінарі на тему «Легальна 

зайнятість» 

Управління АПК Радивилівської РДА  

 

 

 

 26.02.2016 нарада-семінар для інженерів з охорони 

праці, посадових осіб  підприємств АПК проведено 

інформаційно-консультативний семінар щодо 

безпечного  проведення весняно-польових робіт.   

Управління Держпраці у Чернігівській області З 24-26.02.2016 прийнято участь у семінар-нараді з 

питань підвищення ефективності державного нагляду на 

підприємствах АПК та СКС. 

ПАТ «Волинь-Цемент» Семінар навчання з керівниками структурних 

підрозділів, лаборантами (37 осіб). Висвітлено питання 

гігієни праці, працевлаштування, оплати праці, атестації 

робочих місць. 

4 Участь у комісії з 

прийняття в 

експлуатацію об’єкта 

  

5 Розгляд звернень Відділ з питань додержання законодавства про працю...  

2 – письмових та  

59 –  усних  звернень громадян 

Надано 2 письмових відповідей та  59 усних 

консультацій за зверненнями громадян. 

Омелянова Світлана Валентинівна, 

місто Сарни Рівненської області, 34500    

Надання письмового роз’яснення щодо права на 

соціальну відпустку матерям, які працюють і мають 

дітей 

Маринич Іван Адамович, 

м. Кузнецовськ Рівненської області, 34400 

Надання письмового роз’яснення на гарячу лінію 

Рівненської ОДА щодо працевлаштування 

мобілізованого з АТО  

Управління  Пенсійного  фонду  України   в Надання письмового роз’яснення щодо права найманого 



місті Рівне працівника на скорочення терміну попередження про 

наступне вивільнення та вільнення на підставі п. 1 ч. 1 

ст. 40 КЗпП україни 

6 Інше Управління Держпраці у Рівненській області Підготовка листів ФОП та в Управління  

Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Рівненській області за зверненням. Підготовка відповіді 

на лист Рівненського міськрайонного управління ГУ 

ДСНС у Рівненській області. 

Розглянуто та погоджено матеріали Плану розвитку 

гірничих робіт на 2016 рік для розробки: 

1) Володимирецького родовища бурштину ТОВ «Центр 

«Сонячне ремесло»; 

2) Клесівського родовища гранітів урочище Купчина 

ДП КДЗ «Віта» ПП «Соріс». 

Розглянуто Доповнення №1/02-16 до Плану розвитку 

гірничих робіт на 2016 рік для розробки Івано-

Долинського родовища базальтів ПАТ «Івано-

Долинський спецкар’єр». 

Розглянуто матеріали Плану розвитку гірничих робіт на 

2016 рік для розробки торфородовища «Старники» ДП 

«Рівнеторф». 

Розглянуто План відбору технічних підземних вод 

Північно-Рівненського-ІІ родовища на 2016 рік. 

  Рівненська ОДА Надання інфрмації на виконання доручення Премєр-

міністра України, щодо створення міжвдомчих комісій 

по виявленню та перевірці самовільно влаштованих 

обєктів підвищеної небезпеки та поненційно 

небезпечних обєктів. 

ТОВ «Вирівський кр’єр» 

 

26.02.2016 прийнято участь у комісії підприємства 

щодо вирішення питання по зняттю розкривних порід в 

кар’єрі Вирівського родовища гранітів ділянка №4. 

Розміщено статтю на сайті Демидівської 

районної ради 

 

«Додаткові трудові та соціальні гарантії учасникам 

бойових дій та інвалідам війни» 

 



Подано статтю в Млінівській районній газеті 

«Гомін»  

 

«Роз’яснення щодо застосування статті 19 Закону 

України «Про відпустки» (додаткові відпустки 

працівникам, які мають дітей). 

 


