
№ 
п/п 

Найменування 
контролюючого 
органу, який 

проводив перевірку 
та органу, який 

ініціював 
проведення 
перевірки 

Вид перевірки 
(планова/позапланова)

Які питання 
перевірялись в 
ході перевірки 

Найменування 
об’єкту 

(структурного 
підрозділу) ТОВ 
СП «НІБУЛОН», 

в якому 
проведено 
перевірку 

Дата 
початку 
перевірки 

Дата 
завершення 
перевірки 

Тривалість 
перевірки, 

днів 

Результати 
перевірки 
(кількість 
зауважень) 

1. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Полтавській 
області 

планова Стан промислової 
безпеки та 
охорони праці 
газового 
господарства 
підприємства 

філія 
"Кременчуцька" 
Полтавська обл.. 

11.02.2011 11.02.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 

2. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Полтавській 
області 
Фонд соціального 
страхування від 
нещасних випадків 
на виробництві та 
професійних 
захворювань України 
в Глобинському 
районі Полтавської 
області 

планова 

Стан промислової 
безпеки та 
охорони праці 
газового 
господарства 
підприємства 

філія  
"Градизьк" 
Полтавська обл.. 

23.02.2011 23.02.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

3. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Полтавській 
області 

позапланова Стан промислової 
безпеки та 
охорони праці 
газового 
господарства 
підприємства 

філія 
"Глобинська" 
Полтавська обл.. 

25.02.2011 25.02.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 



4. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Полтавській 
області 

планова Стан промислової 
безпеки та 
охорони праці 
газового 
господарства 
підприємства 

філія  
"Ромодан" 
Полтавська обл.. 

03.02.2011 03.02.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 

5. Фонд соціального 
страхування від 
нещасних випадків 
на виробництві та 
професійних 
захворювань України 
в Глобинському 
районі Полтавської 
області 

планова Наявність 
нормативних актів 
з ОП, 
ознайомлення зі 
станом ОП 
підприємства у 
зв'язку із 
допущенням 
нещасних 
випадків у 2010 р. 

філія 
"Глобинська" 
Полтавська обл.. 

25.02.2011 25.02.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 

6. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Хмельницькій 
області 

планова Перевірка стану 
охорони праці, 
промислової 
безпеки, ведення 
робіт, пов'язаних з 
геологічним 
вивченням надр, 
їх використанням 
та охороною, 
використанням і 
переробкою 
мінеральної 
сировини, 
безпечного 
поводження з 
вибуховими 
матеріалами 

філія  
"Кам'янець-
Подільська" 
Хмельницька 
область 

22.03.2011 22.03.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 



промислового 
призначення 

7. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Хмельницькій 
області 

планова Перевірка стану 
охорони праці, 
промислової 
безпеки, ведення 
робіт, пов'язаних з 
геологічним 
вивченням надр, 
їх використанням 
та охороною, 
використанням і 
переробкою 
мінеральної 
сировини, 
безпечного 
поводження з 
вибуховими 
матеріалами 
промислового 
призначення 

філія  
"Мрія" 
Хмельницька 
область 

23.03.2011 23.03.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 

8. Служба охорони 
праці Управління 
агропромислового 
розвитку 
Хмільницької 
райдержадміністрації 
Вінницької обл. 

планова Перевірка з 
питань 
дотримання 
законодавства у 
сфері охорони 
праці. 

філія  
"Південний Буг" 
Вінницька обл. 

01.04.2011 01.04.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

9. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Черкаській 
області 

планова Перевірка стану 
промислової 
безпеки та 
охорони праці 
підприємства 

філія  
"Чигирин" 
Черкаська обл.. 

28.04.2011 28.04.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 



10. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Черкаській 
області 

планова стан промислової 
безпеки та 
охорони праці під 
час експлуатації 
систем 
газопостачання 

філія 
"Золотоніська" 
Черкаська обл.. 

20.06.2011 20.06.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

11. Служба охорони 
праці Управління 
агропромислового 
розвитку 
Хмільницької 
райдержадміністрації 
Вінницької обл. 

планова Планова перевірка 
з питань 
дотримання 
законодавства у 
сфері охорони 
праці. 

філія  
"Хмільник" 
Вінницька обл. 

22.04.2011 22.04.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

12. Чигиринська 
санітарно-
епідеміологічна 
станція Черкаської 
обл.. 

планова 
Дотримання 
вимог санітарного 
законодавства 

філія  
"Вітове" 
Черкаська обл.. 

29.04.2011 29.04.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 

13. Старобільська 
санітарно-
епідеміологічна 
станція Луганської 
обл.. 

планова Дотримання 
Закону України 
"Про 
забезпечення 
санітарно 
епідеміологічного 
… населення" 

філія 
"Старобільська" 
Луганська обл.. 

26.04.2011 26.04.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

14. Територіальне 
Управління 
Держгірпромнагляду 
по Луганській 
області 

планова Перевірка стану 
охорони праці, 
промислової 
безпеки, 

ТОВ 
"Старобільський 
елеватор" 

17.05.2011 19.05.2011 3 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

15. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Миколаївській 

планова Перевірка стану 
охорони праці, 
промислової 

філія 
"Врадіївська" 
Миколаївська 

11.05.2011 11.05.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 



області безпеки, ведення 
робіт, пов'язаних з 
геологічним 
вивченням надр, 
їх використанням 
та охороною, 
використанням і 
переробкою 
мінеральної 
сировини, 
безпечного 
поводження з 
вибуховими 
матеріалами 
промислового 
призначення 

обл.. 

16. Управління праці та 
соціального захисту 
Старобільської 
райдержадміністрації  
Луганської області 

планова Додержання 
законодавства з 
питань оплати 
праці, атестації 
робочих місць за 
умовами праці 

філія 
"Старобільська" 
Луганська обл.. 

15.05.2011 15.05.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 

17. Вознесенська 
санітарно-
епідеміологічна 
станція 
Миколаївської обл.. 

позапланова 

Перевірка по 
епідпоказникам 

філія 
"Прибужанівська" 
Миколаївська 
обл.. 

04.05.2011 04.05.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

18. Фонд соціального 
страхування від 
нещасних випадків 
на виробництві та 
професійних 
захворювань України 

планова Перевірка стану 
промислової 
безпеки та 
охорони праці 
підприємства 

філія 
"Новопсковська" 
Луганська обл.. 

27.05.2011 27.05.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 



у Білокуракінському 
та Новопсковському 
районах Луганської 
області 

19. Управління праці та 
соціального захисту 
Сватівська 
райдержадміністрації 
Луганської області 

планова Додержання 
законодавства з 
питань оплати 
праці, атестації 
робочих місць за 
умовами праці 

філія  
"Сватівська" 
Луганська обл.. 

27.05.2011 27.05.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

20. Хмільницька 
санітарно-
епідеміологічна 
станція Вінницької 
обл.. 

планова 
Перевірка 
хлібоприймальних 
пунктів 

філія  "Хмільник" 
Вінницька обл. 

08.06.2011 08.06.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

21. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Черкаській 
області 

планова Стан промислової 
безпеки та ОП 
дільниць, об'єктів 
підприємства 

філія 
"Золотоніська" 
Черкаська обл.. 

20.06.2011 20.06.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

22. Миргородська 
санітарно-
епідеміологічна 
станція Полтавської 
обл.. 

планова 
Санітарно-
епідеміологічне 
обстеження 

філія  "Ромодан" 
Полтавська обл.. 

29.06.2011 29.06.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 

23. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Хмельницькій 
області 

планова Перевірка стану 
охорони праці і 
правил безпечної 
експлуатації 
електроустановок 
споживачів 

філія  "Смотрич" 
Хмельницька 
область 

28.07.2011 28.07.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 

24. Кам'янобрідська 
районна у м. 
Луганську рада 

планова Додержання 
законодавства з 
питань оплати 

філія  "Луганська"
Луганська обл.. 

25.07.2011 25.07.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 



Луганської області. 
Виконавчий комітет 

праці, атестації 
робочих місць за 
умовами праці, 
здійснення 
заходів щодо 
профілактики 
травматизму 

25. Управління праці та 
соціального захисту 
Чигиринської 
райдержадміністрації  
Черкаської області 

планова Дотримання 
Закону України 
"Про охорону 
праці" 

філія  "Чигирин" 
Черкаська обл.. 

12.07.2011 12.07.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

26. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Житомирській 
області 

планова Перевірка 
загального стану 
охорони праці, 
дотримання вимог 
безпеки при 
виконанні робіт та 
експлуатації 
обладнання 
підвищеної 
небезпеки 

філія 
"Бистрицька" 
Житомирська 
область 

14.07.2011 14.07.2011 1 Акт 
підписано без 
зауважень 

27. Управління 
Держгірпромнагляду 
по Миколаївській 
області 

планова 
Перевірка стану 
охорони праці, 

філія  ДП 
"Лідієвське" 
Миколаївська 
обл.. 

25.08.2011 25.08.2011 1 Надані 
зауваження 
відпрацьовані 

 
 
 
 


