
початок закінчення

1 2 3 4 5 6 7

1

ПАТ "Богуславський кар`єр", 256830 м. Богуслав, вул. 

Корсунська, 2а, КВЕД: 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  
1/19/2016 1/22/2016

Відділ гірничого нагляду Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

2

ТзОВ ВП «Богуславський гранітний кар'ер», 09700, м. 

Сквира, вул. Корсунська,179, КВЕД: 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  
1/26/2016 1/29/2016

Відділ гірничого нагляду Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

3

ТОВ "Ресурс", 09342, Володарський р-н, 

с. Руде Село, КВЕД: 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  
2/2/2016 2/5/2016

Відділ гірничого нагляду Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

4

ТОВ "Шамраївське" Шамраївський гранітний кар`єр", 

09032, Сквирський р-н, с. Руда, вул. Будівельна, 16, 

КВЕД: 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  
2/9/2016 2/12/2016

Відділ гірничого нагляду Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

5

ТзОВ "Енергетична група" Сосновський гранкар'єр, 

03115, м. Київ, вул. Львівська, 18, корпус Б, КВЕД: 

08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  
2/16/2016 2/19/2016

Відділ гірничого нагляду

6

Українське аерогеофізичне підприємство (Укр ДГП), 

м. Київ, Голосіївський район, вул. Червоноармійська, 

КВЕД: 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  
2/16/2016 2/26/2016

Відділ гірничого нагляду

7

ТзДВ "Білоцерківський кар`єр",

09153, Білоцерківський р-н, Пилипчанська сільрада, 

урочище Кошик,1, КВЕД: 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  
2/23/2016 2/26/2016

Відділ гірничого нагляду Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду 

за обєктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

8

НДІ геодезії і картографії, м. Київ, Голосіївський 

район, вул Червоноармійська, КВЕД: 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  
3/1/2016 3/11/2016

Відділ гірничого нагляду

№ з/п

Затверджено

Наказ Головного управління Держпраці у Київській  

області від   24.12.2015 № 32

структурні підрозділи, які 

залучаються до 

проведення перевірки

Назва субєкта госопдарювання (виробничого 

об’єкта), місцезнаходження, КВЕД
Предмет перевірки

структурний підрозділ, який 

проводить первірку

Дата перевірки

План проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів) Головним Управлінням Держпраці у Київській 

області на І квартал 2016 року



9

ТзОВ "Гірничодобувна компанія – СБК», 

Бородянський р-н, с. Озера, вул. Партизанська, 71, 

КВЕД: 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  
3/1/2016 3/4/2016

Відділ гірничого нагляду

10

ТзДВ "Рокитнянський спецкар`єр",  09600, 

Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Білоцерківська, 

1, КВЕД: 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/9/2016 3/18/2016

Відділ гірничого нагляду Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів, 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ гігієни 

праці, Відділ експертизи 

умов праці, Відділ нагляду 

за обєктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

11

ТОВ "РКДЗ" 09600, Рокитнянський р-н, смт. Рокитне 

вул. Білоцерківська, 1, КВЕД: 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/9/2016 3/18/2016

Відділ гірничого нагляду Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів, 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ гігієни 

праці, Відділ експертизи 

умов праці, Відділ нагляду 

за обєктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

12

КП "Кіровгеологія", м. Київ, вул. Кіквідзе, 8,     КВЕД: 

08.12          

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  3/15/2016 3/25/2016

Відділ гірничого нагляду

13

ТОВ "Дорожник ", 256800, м. Миронівка,

вул. Корсунська, 10,

КВЕД: 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  
3/22/2016 3/25/2016

Відділ гірничого нагляду

14

ТОВ "Навігатор",  м. Київ, вул. Пушкінська, 9,  КВЕД: 

08.12

Дотримання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової 

безпеки.  
3/29/2016 3/31/2016

Відділ гірничого нагляду

15

ТОВ «Спецкомплект ЛТД», м. Київ, вул. В. Хвойки, 

21,

КВЕД: 46.90

Дотримання вимог технічного 

регламенту засобів індивідуального 

захисту

2/3/2016 2/4/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг



16

ТОВ «УТТФ «Комета», м. Київ, пр-т Перемоги, 68/1,

КВЕД: 46.90

Дотримання вимог технічного 

регламенту безпеки обладнання, що 

працює під тиском

2/8/2016 2/9/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

17

ТОВ «Рубіж», с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 

30,

КВЕД: 25.99

Дотримання вимог технічного 

регламенту безпеки обладнання, що 

працює під тиском

2/10/2016 2/11/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

18

ТОВ «Промпартнер», м. Київ, вул. Бережанська, 4ж,

КВЕД: 46.42

Дотримання вимог технічного 

регламенту засобів індивідуального 

захисту
2/15/2016 2/16/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

19

ТОВ «Браво Спецодяг», м. Київ, вул. Новозабарська, 

2/6,

КВЕД: 46.41

Дотримання вимог технічного 

регламенту засобів індивідуального 

захисту

2/17/2016 2/18/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

20

ТОВ «Євроспец», м. Київ, вул. С. Хохлових, 11/2,

КВЕД: 14.12

Дотримання вимог технічного 

регламенту засобів індивідуального 

захисту

2/22/2016 2/23/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

21

ТОВ «Восток-Сервіс», м. Київ, бул. А. Вернадського, 

36,

КВЕД: 46.42

Дотримання вимог технічного 

регламенту засобів індивідуального 

захисту

2/24/2016 2/25/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

22

ТОВ «Охорона праці», м. Київ, вул. Вербицького, 1п,

КВЕД: 46.42

Дотримання вимог технічного 

регламенту засобів індивідуального 

захисту

3/2/2016 3/3/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

23

ТОВ «КФ Пожіновація», м. Київ, вул. Магнітогорська, 

1,

КВЕД: 24.66.0

Дотримання вимог технічного 

регламенту безпеки обладнання, що 

працює під тиском

3/16/2016 3/17/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

24

ТОВ «Кернер-Плюс», м. Київ, пр-т Московський, 8,

КВЕД: 46.90

Дотримання вимог технічного 

регламенту безпеки обладнання, що 

працює під тиском

3/23/2016 3/24/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

25

ТОВ «Консафеті», м. Київ, вул. Скляренко, 9,

КВЕД: 46.49

Дотримання вимог технічного 

регламенту засобів індивідуального 

захисту

3/30/2016 3/31/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

26

БПС ТОВ "Родень",  Київська обл.. Переяслав-

Хмельницький р-н. с. Пологі-Вергуни, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

1/20/2016 1/29/2016

відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів з питань дитячої праці 

та інших нормативно правових 

актів 

Відділ експертизи умов 

праці

27

ПОА "Україна"  Київська обл., Переяслав-

Хмельницький р-н. с. Велика Каратуль, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

1/21/2016 2/1/2016

відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів з питань дитячої праці 

та інших нормативно правових 

актів 

Відділ експертизи умов 

праці



28

ТОВ ДОЗ СТ "Славутич",  Київська обл., Переяслав-

Хмельницький р-н., с. Циблі ,КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

2/1/2016 2/5/2016

відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів з питань дитячої праці 

та інших нормативно правових 

актів 

Відділ експертизи умов 

праці

29

ТОВ "Фабрика художніх виробів",  Київська обл. м. 

Переяслав-Хмельницький, вул. Сковороди,  КВЕД: 

13.92

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

2/8/2016 2/12/2016

відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів з питань дитячої праці 

та інших нормативно правових 

актів 

Відділ експертизи умов 

праці

30

Переяслав-Хм. Звіроплемгосп   Київська обл. 

Переяслав-Хмельницький р-н., с. Велика Каратуль, 

КВЕД: 01.49

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/17/2016 3/22/2016

відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів з питань дитячої праці 

та інших нормативно правових 

актів 

Відділ експертизи умов 

праці

31

КП "Горянин", Бориспільський р-н., с. Гора, вул. 

Центральна, 5,  КВЕД: 81.29

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

1/18/2016 1/29/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці

32

ДП "Укрпрофоздоровниця", м. Київ, вул. Попудренко, 

34,  КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

2/1/2016 2/12/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці

33

ТОВ «Східенерготрейдінг», 09600, смт, Рокитне, вул. 

Окружна, 4, 37160891, КВЕД: 17.22

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

2/2/2016 2/8/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці, Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці



34

ТОВ "Вікінг",м. Бриспіль, вул. К. Шлях, 153А,  КВЕД: 

37.30

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

2/3/2016 2/16/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці

35

ДП "Центральний НДІ навігації та управління" м. 

Київ, вул. Фрунзе, 160/20, КВЕД: 73.10.0

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

2/15/2016 2/26/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці

36

СТОВ «Росія», 09623, с. Ромашки, вул. Леніна, 23, 

КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

2/15/2016 2/19/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці, Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

37

ТОВ "Фрутторгзбут", Бориспільський р-н., с. 

Мартусівка Моисеєва, 70, КВЕД: 46.39

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

2/18/2016 2/29/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці

38

ПА «Савинці»,  09610, с. Савинці, вул. Леніна, 4, 

КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/2/2016 3/9/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці

39

ТОВ" Старпласт," Бориспільський р-н,. с. Сошників 

вул. Іванова, 3,  КВЕД: 22.22

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/3/2016 3/15/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці



40

ТОВ «Ферко»,  04050, м. Київ, Шевченківський 

район, вул. Глибочицька, 17, літ. 1А, корп. № 2, кім. 

101, КВЕД:  90.00.1

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/14/2016 3/25/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці

41

ТОВ "Многая лета",  Бориспільський р-н,. с. 

Сошників, вул. Леніна, 140А, КВЕД: 16.10

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/16/2016 3/30/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці

42

ТОВ "Еколл" м. Київ, просп. Маяковського, 9,  КВЕД: 

64.20.0

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/21/2016 3/31/2016

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці

43

ТОВ "ГРАНДЕЛІТАЖ",

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/4/2016 1/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

44

ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ КУР'ЄР СЕРВІС", м. Київ, 

бульвар Кольцова, будинок 14Л, ГРУПИ 301-302, 

приміщення № 1, КВЕД: 53.20 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/4/2016 1/12/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

45

ТОВ "Міськбудметал", м. Київ, вул. Промислова, 7, 

оф.23, КВЕД: 25.11 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/4/2016 1/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

46

ТОВ "Укрдах", Київська обл., Вишгородський р-н., с. 

Старі Петровці, вул. Дубровська, 21, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/4/2016 1/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

47

ТОВ «Євро СТО», м. Київ, вул. Ольжича, 51, КВЕД: 

45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/4/2016 1/12/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

48

Відокремлений підрозділ Київська дирекція 

залізничних перевезень, м. Київ-80, вул. Уманська, 5,  

КВЕД: 52.21, Допоміжне обслуговування наземного 

транспорту

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/11/2016 1/22/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

49

ПП "Тандем", м.  Київ, вул. Охтирська, 8, КВЕД: 

49.31 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/11/2016 1/14/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

50

ТОВ "Столичний Будсоюз",

Рибальська, 22, м.  Київ, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/11/2016 1/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку



51

ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ЛОДЖИСТІК", м. Київ, вул. 

Бориспільська,  9-Ж, КВЕД: 52.29

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/11/2016 1/14/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

52

ТОВ «Алмаз-авто»,  м. Київ, вул. Пухівська, 2, КВЕД: 

45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/11/2016 1/14/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

53

ТОВ «Обухівтранс»,

вул. Жовтнева, 23-а,  м. Обухів, Київська обл., КВЕД:

49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/15/2016 1/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

54

ПрАТ "НБК",

м. Київ, вул. С.Сосніних, 9, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/16/2016 1/29/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

ВН за ОК та ПС Мозговий 

І.Ф.

55

ТОВ "Елітспецбудгруп", Київська обл., м. Вишгород, 

вул. Новопромислова, 7/7, КВЕД: 45.33.1

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/16/2016 1/29/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

56

ТОВ "Євровікнобуд", вул. Велика Васильківська, 72, 

м. Київ, 03680, КВЕД: 22.23

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/16/2016 1/29/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

57

ТОВ "Комфорт технік", 03069, м. Київ,  вул. Травнева, 

5а, КВЕД: 43.29

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/16/2016 1/29/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

58

ПП "Архіз",

м. Біла Церква, Київської області,  пров. 

Студентський,2, кв.128, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/18/2016 1/22/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

59

ТОВ "ОСВ ПРАКТИК", м. Київ, вул. Шолом 

Алейхема, 6, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/18/2016 1/22/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

60

ТОВ "СТО АВТОДОМ",  м. Київ, вул. Московська,   

15, КВЕД: 45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/19/2016 1/21/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

61

ТОВ «Сінта-Груп" Бориспільський р-н, с. Щасливе, 

вул. Лесі Українки, 4, КВЕД:45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/19/2016 1/21/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

62

Відокремлений підрозділ Дарницька дистанція колії 

ПЧ-2 Дарниця. 02099, м. Київ, вул. Приколійна, 1, 

КВЕД: 52.21, Допоміжне обслуговування наземного 

транспорту

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

63

ПП "Віра-Плюс", м. Київ, вул Курська, 10, КВЕД: 

41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

64

ТОВ "Альфа Пласт", м. Київ, вул. Віцента, 17/8,

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку



65

ПАТ «Судоплавна компанія «Укррічфлот», м. Київ, 

вул. Електриків, 8, КВЕД: 50.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/26/2016 1/28/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

66

ТОВ "ГРАНДПРОГРЕС", м. Київ, вул. Березнева,   10, 

КВЕД: 45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/26/2016 1/28/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

67

ТОВ "МАГІСТРАЛЬ - ТРАНС",

03151, м. Київ, Солом'янський район, вул. Волинська, 

будинок 60, КВЕД: 49.41

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/26/2016 1/28/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

68

АВТОБУСНИЙ ПАРК № 1  м. Київ, вул. 

Васильківська, 22, КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

69

АВТОБУСНИЙ ПАРК № 2,  м. Київ, вул. Празька, 7, 

КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

70

АВТОБУСНИЙ ПАРК № 5, м. Київ, вул. Академіка 

Туполева, 21, КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

71

АВТОБУСНИЙ ПАРК № 6

м. Київ, вул. Пухівська, 4, КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

72

ДАРНИЦЬКЕ ТРАМВАЙНЕ РЕМОНТНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДЕПО, м. Київ, вул. П. Усенка, 

6, КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

73

ДИРЕКЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ТА УТРИМАННЮ 

ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ ТА ДОПОМІЖНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ,

м. Київ, вул. Кирилівська, 132, КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці 2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

74

ПАТ "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

75

СЛУЖБА КОЛІЇ, м. Київ, вул. П. Усенка, 7/9, КВЕД: 

49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

76

СЛУЖБА МІСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

м. Київ, вул. Трутенка, 32-а, КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку



77

СЛУЖБА УТРИМАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА 

ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

м. Київ, вул. Набережне шосе, 2, КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

78

ТОВ "ЕКСПРЕС БЕТОН", 03115, м. Київ, вул. 

Святошинская, 34а, КВЕД: 23.63

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці Дотримання вимог законодавства 

про працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

2/1/2016 2/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

ВН за ОК ПК, Відділ з 

питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів

79

ТОВ БК "Будстар Плюс", м. Київ,  просп. Ак. 

Глушкова, 12, КВЕД: 42.99

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

80

ТРАМВАЙНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ДЕПО ім. ШЕВЧЕНКА, м. Київ, пр. Корольова, 7, 

КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

81

ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ДЕПО № 1, м. Київ, вул. Трутенка, 32а, КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

82

ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ДЕПО № 2, м. Київ, вул. Довженка, 7, КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

83

ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ДЕПО № 3, м. Київ, вул.  Народного ополчення, 14, 

КВЕД: 49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

84

ФУНІКУЛЕР, м. Київ, вул. Сагайдачного, 3, КВЕД:

49.31

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці Дотримання вимог законодавства 

про працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці). 

2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів

85

СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ 

ВИРУЧКИ м. Київ, вул. Боженка, 127

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку



86

КУРЕНІВСЬКЕ ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДЕПО м. Київ, вул. Сирецька, 

25

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

87

СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

АВТОБУСІВ м. Київ, вул. С.Сосніних,3/5.

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

88

СЛУЖБА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

ЗВ"ЯЗКУ м.Київ, вул ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 37

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

89

ТОВ "ДПМ-ТРАНС",  м. Київ, вул. М. Раскової, 11-А, 

кімната 607-А, КВЕД: 49.39

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/2/2016 2/4/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

90

ДП "Укрводшлях", м. Київ, вул. Електриків, 14,  

КВЕД: 52.22

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду 

за об’єктами котлонагляду 

та підйомними спорудами

91

ТОВ "АЛАКС",

м. Київ, вул. Старосільська, 1, офіс 1

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

92

ТОВ «Інженерно Будівельна Компанія «Ізобуд» 

м.Київ пров. Куренівський, 17, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

93

ТОВ «ПБФ Груп»,

м. Київ, вул. Басейна, 12, група прим. № 40, КВЕД: 

41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

94

ПАТ ЗЗБК ім. С. Ковальської м. Київ, вул. 

Будіндустрії, 7, КВЕД:26.61

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/9/2016 2/24/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

Відділ нагляду на 

виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки, 

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами 

95

ПСК "Укооптранссервіс", м. Київ, провул. Радищева, 

6, КВЕД: 49.41

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

96

ТОВ "ДК МІСТОБУД", 01103, м. Київ, б-р. Дружби 

народів, 18/7, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

97

ТОВ «ІТЕБ», вул. Лаврська, 6, м.Київ, КВЕД: 41.20 Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку



98

ТОВ "Компанія Аттол",

м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-л, оф. 8, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці. Дотримання вимог законодавства 

про працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

2/16/2016 2/26/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів

99

ТОВ "Лідер Груп", м. Київ, пр-т. Перемоги, 123, 

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/16/2016 2/26/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

100

ТОВ "СЕРВІС ІТ", м. Київ, вул. П. Радченка, будинок 

43, КВЕД: 61.90

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/17/2016 2/18/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

101

ТОВ «Арт Драйв», м. Київ, вул. Здолбунівська, 7, 

КВЕД: 45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/17/2016 2/18/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

102

ПАТ „Рембудкомплект”, м. Вишневе, вул. Київська, 

15, КВЕД: 26.61

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

103

ПП "КОМПЛЕКС-М", м. Київ, вул. Багговутівська, 17-

21, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

104

ТОВ «Київ Промбудмонтаж», вул. Садова, 18 , 

34600444, 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

105

ТОВ "СКП", м. Київ, вул. Мате Залки, будинок 10, 

квартира 2, КВЕД: 45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/23/2016 2/25/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

106

ТОВ «Купава-Укрторг», м. Бориспіль, вул. Київський 

шлях, 1-д, КВЕД: 45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/23/2016 2/25/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

107

ТОВ «Марчека», вул. Сімї  Хохлових, 8, м.          , 

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці. Дотримання вимог законодавства 

про працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

2/29/2016 3/4/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів

108

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-

ОБОЛОНЬ»,

м. Київ, вул. Богатирська б. 11, КВЕД: 49.41

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

109

ТОВ "АВТОСЕРВІС", м. Київ, вул. Азербайджанська, 

будинок 25, КВЕД: 45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/1/2016 3/3/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку



110

ТОВ "ДНІСТЕР ФАСАД",

м. Київ, вул. РАЇСИ ОКІПНОЇ, 4, ОФІС 25

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/7/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

111

ТОВ "Інтрафік", м. Київ, вул. Дмитрівська, 46, КВЕД: 

61.90

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/1/2016 3/3/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

112

МБО «Агробуд»,

Київська обл., м. Богуслав, вул. Стадіонна, 5, КВЕД: 

41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/9/2016 3/12/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

113

ПАТ "1-Й ЕЗПГР", м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12, 

КВЕД: 52.22

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/9/2016 3/11/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

114

ПАТ "Трест Київпідземшляхбуд-2", м. Київ, вул. 

Тампере, 13-б. КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці. Дотримання вимог законодавства 

про працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/9/2016 3/24/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду 

за об'єктами котлонагляду 

та підйомними спорудами, 

відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів, 

Відділ гігієни праці та 

відділ експертизи умов 

праці 

115

ТОВ "Строй Сіті", вул. Підвисоцького, 6-А,КВЕД 

:41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/9/2016 3/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

116

ТОВ "ТОП-ТРАНС"

04655, м .Київ, Оболонський район, проспект 

Московський, будинок, 28-А, КВЕД: 49.41

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/9/2016 3/12/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

117

ПП "РІК", м. Київ, вул. Гната Юри, 9 кім. 414, КВЕД: 

45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/9/2016 3/11/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

118

ТОВ "ТРАВЕРС-ЛТД", 02152, м. Київ, Дніпровський 

район, вул. Березняківська, будинок 10, кв.140, КВЕД: 

49.41

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/14/2016 3/18/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

119

ТОВ «Пателі - Лізинг», вул. Константинівська, 10а, м.  

Київ, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/14/2016 3/18/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

120

ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮНІСОФТ", Київська обл., м. 

Переяслав-Хмельницький, вул. Гімназійна, 37  КВЕД: 

61.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/15/2016 3/17/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку



121

ТОВ «АПФ «Україна», м. Бориспіль, вул. Ушакова, 

25, КВЕД: 49.41

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/15/2016 3/17/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

122

ТОВ  БК "Азур Груп",  м. Київ, Дніпровська 

набережна,19-а, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/16/2016 3/31/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

123

ТОВ "Картель",

м. Київ, вул. Щербакова, 60, кв. 34, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/16/2016 3/31/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

124

ТОВ "Київська будівельна компанія № 1",

м. Київ, вул. Смілянська, 7, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/16/2016 3/31/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

125

ТОВ ЕНЕРГОСПЕЦПРОЕКТ, м. Київ, вул. Кулібіна, 

будинок 4/2, квартира,93, КВЕД :41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/16/2016 3/22/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

126

ПП «Ремсервіс»,

вул. Димитрова, 14Б, м.Київ, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці. Дотримання вимог законодавства 

про працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/21/2016 3/25/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів

127

ТОВ "ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬ",

01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. 

Воровського, будинок 49, КВЕД: 49.41

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/21/2016 3/25/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

128

ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНО-ТРАНСПОРТНА 

МЕРЕЖЕВА КОМПАНІЯ",  м. Київ, вул. Гайова, 14,  

КВЕД: 61.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/23/2016 3/25/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

129

ТОВ «Фірма «Інбор», м. Бориспіль, вул. Тельмана, 18, 

КВЕД: 45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/23/2016 3/25/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

130

ТОВ «Будівельна компанія РОС-БУД МОНТАЖ», 

Київська обл., м. Ірпінь, вул.Українська,7Є, КВЕД: 

41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/25/2016 3/31/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

131

ТОВ «Альянспромгруп»,

м. Київ, вул. Лугов, 13, оф.30, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/4/2016 1/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

132

МП "Озон",Київська обл, смт. Гостомель, вул. 

Зарічна, 1, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/16/2016 1/29/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 



133

ТОВ «ТБК Ресурс»,

к. 414, вул. Гната Юри, 9, м. Київ, 03148, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/16/2016 1/29/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

134

ТОВ "Київмонолітбул-2005", 01001, м. Київ вул. М. 

Житомирська, 10 прим. 60, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/18/2016 1/22/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

135

ТОВ "Софіївський Житлобуд",

м. Вишневе, вул. Київська, 75, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/18/2016 1/22/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

136

ТОВ «Компанія «Житлобудекспрес», пров. 

Куренівський, 15а, м.Київ , КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

137

ТОВ "Будівельна компанія" Форум",

м. Київ, вул. Княжий Затон, 16-А, офіс 99, КВЕД: 

41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами 

138

ТОВ «Євро-Моноліт»,  

вул. Марка Вовчка, 18, м.Київ, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

139

ТОВ «ХАЙВЕСТБУД»,

08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, 

вул. Алтицька, 2, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

140

ТОВ БВФ "АІСМеДЕСАН",

м. Київ, вул. Хорива, 47-г, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

141

ТОВ «НП «СІТІ БОСТ», 

08010, м. Київ, вул. Старонаводеницька, 8-б, Літера А, 

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/16/2016 2/26/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

142

ТОВ "ЕРТЛЄ БУД"

01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 26, оф. 513, 

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

143

ПП "Вітал Буд - Інвест", м. Київ, вул. Островського, 

13 к. 5, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/1/2016 3/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

144

ТОВ "БК"Солід"

м.Київ, вул. Смоленська, 31-33

36158057 КВЕД 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

145

ТОВ "БК-МТД",

01991, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. 

Чайки, вул. В. Чайки, 16, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 



146

ТОВ "Інтербуд Монтаж",

м. Київ, вул. Шовкуненка, 4, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

147

ТОВ "АЛЬФА КНСТРАКШН Україна"

04050, м. Київ, вул. М. Пимоненка, 13, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/9/2016 3/12/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

148

ТОВ "Будстальмонтаж",

031124, м. Київ, б-р  І.Лепсе, 8, корпус 59, 12 поверх., 

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/16/2016 3/31/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

ВН за ОК та ПС, 

149

ТОВ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ № 1",

02068, м. Київ ,вул. Княжий Затон, 11, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/21/2016 3/25/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

150

ТОВ "Новий Дім Люкс",

м. Київ, вул. Нагірна, 10а, офіс 1, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/23/2016 3/29/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

151

ПП "РЕМБУДСЕРВІС-2001"

04057, м. Київ, вул. О. Довженка, 10, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/28/2016 3/31/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку 

152

ТОВ "УКРБУДГРУП"

1033, м. Київ, вул. Тарасовська, 115, КВЕД: 41.21

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку  

153

ТОВ БМУ "Новобуд",

вул. Квітнева, 48 офіс 22, с. Софіївська Борщагівка, 

Києво-Святошинський район, Київська обл., КВЕД: 

41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/9/2016 3/15/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку  

154

ТОВ "УКР СЕРВІС БУД",

Київвська область, м. Вишневе вул. Залізничників, 3, 

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/16/2016 3/22/2016

Відділ нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку  

155

Бородянський психоневрологічний інтернат

смт. Бородянка, Київської обл. КВЕД 85..31.

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/4/2016 1/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

156

Боярський ЖКГ К-Свят.  р-н ,  м. Боярка, пл. Леніна, 

30, КВЕД: 81.10 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/4/2016 1/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об`єктах 

підвищеної небезпеки

157

ВАТ “Вишгородсільрибгосп”, Київська обл.,  м. 

Вишгород. КВЕД: 16.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/4/2016 1/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

158

Державне підприємство "Дослідне господарство 

Панфильської дослідної станції Національного 

наукового центру "Інститут землеробства НАЦІ, 

07750, вул. Центральна, 2, с. Панфили, Яготинського 

району, Київської області, КВЕД: 01.11 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 
1/4/2016 1/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



159

Миронівська центральна районна лікарня, 08800, 

Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, 

вул. Комсомольська, 96, КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/4/2016 1/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

160

ТОВ"Олвіс-Трейд Т", Броварський район, с. Княжичі, 

вул. Марії Лагунової, 107, КВЕД: 68.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/4/2016 1/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

161

Ржищівський геріатричний пансіонат, Київська обл., 

м. Ржищів, вул. Польова, 1

КВЕД: 85.11  

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/5/2016 1/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

162

ТОВ «Пелском», Переяслав-Хмельницький р-н,                               

с. Жовтневе, вул. Переяславська, 17, КВЕД: 20.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/5/2016 1/6/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки

163

МПП «Діо»,  Київська обл., Вишгородський р-н, с. 

Козаровичи, вул. Першого травня, 1 КВЕД: 16.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/11/2016 1/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

164

ТОВ "Броварська сільгосптехніка", м. Бровари, вул. В. 

Інтернаціоналістів, 2, КВЕД: 33.12

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/11/2016 1/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

165

ТОВ "Мінерал Цес", смт. Гостомель, Ірпінський 

регіон, Київська обл. КВЕД: 20.30.

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки 1/11/2016 1/14/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

166

ТОВ «Ті Клаб», м. Вишневе, вул. Київська, 12,  КВЕД: 

10.83

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/11/2016 1/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

167

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Яготинська м’ясна компанія", 04119, вул. Зоологічна, 

4А, м. Київ, КВЕД: 10.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 

1/11/2016 1/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об`єктах 

підвищеної небезпеки

168

Комунальне підроитємствол "Березанський комбінат 

комунальних підприємств", м. Березань, вул. Леніна, 

30, КВЕД: 90.03.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/12/2016 1/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

169

Комунальний  заклад «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Кагарлицького району», 09200, 

Київська область,  м. Кагарлик, вул. Воровського, 10, 

КВЕД: 85.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки 1/12/2016 1/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об`єктах 

підвищеної небезпеки

170

КП УЗН Голосіїівського району, м. Київ, просп. 40-

річчя Жовтня, 87 Г, КВЕД: 01.41

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/12/2016 1/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

171

Підприємство споживчої кооперації "Ставищенський 

ринок Київської  регіональної спілки споживчої 

кооперації", 09400, Київська обл., Ставищенський р-

н., смт. Ставище, вул. Радянська, 63, КВЕД: 47.19

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки 1/12/2016 1/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



172

ТОВ «Сінлаб-Україна», 04086, м. Київ, вул. 

Петропавлівська, 52, КВЕД: 85.12

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/12/2016 1/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

173

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕРМОКОМПЛЕКС", 8500, 

вул. Гусева, 27А, м. Фастів, Київська обл, КВЕД: 

28.99

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/12/2016 1/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

174

ТОВ «Видавництво «ВЛАДОСЛОВ»,                                   

м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова, 63,                                                                                        

КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/15/2016 1/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

175

Таращанська ЦРЛ Таращанської РДА 09500, Київська 

обл., Таращанський район, м. Тараща, вул. 

Шевченка,66, КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/18/2016 1/21/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

176

Немішаєвський агротехнічний коледж

смт. Немішаєво, Київська обл., КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/18/2016 1/21/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

177

ПП «Санта Бремор Україна», Києво-Святошинський  

р-н , с. Петрівське, вул. Білогородська, 24, КВЕД: 52.1

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/18/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці,  ВН за ОК та ПС 

, Відділ нагляду на 

виробництві і на об`єктах 

підвищеної небезпеки

178

ТОВ "Владвелс", м. Бровари, вул. Кутузова, 77, 

КВЕД: 15.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/18/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки

179

ТОВ «Альянс - Агро», м. Київ, Бульвар Дружби 

Народів, КВЕД: 15.51  

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 

1/18/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

180

ТОВ «Фазан», Вишгородський р-н., с. Глібівка, вул. 

вул. Леніна, б/н, КВЕД: 16.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/18/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС ВН за ОК та ПС, 

181

ДП "Київське лісове господарство", м. Київ, вул. 

Святошинська, 30, КВЕД: 02.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/19/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

182

Комунальний заклад  "Переяслав-Хмельницька 

центральна районна лікарня",м. Переяслав-

Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 137, 

КВЕД: 86.10.

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/19/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об`єктах 

підвищеної небезпеки

183

Комунальний медичний заклад «Ржищівська міська 

лікарня», Київська обл., м. Ржищів, вул. Шевченка, 

15а, КВЕД: 85.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/19/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

184

Ставищенське районне споживче товариство, 09400, 

Київська обл., Ставищенський район, сел. Ставище, 

вул. Радянська, буд. 46, КВЕД: 47.19

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/19/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



185

ТОВ «Компанія «Успіх», 03055, м. Київ, проспект 

Перемоги, 31, КВЕД: 56.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/19/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

186

Богулавська центральна районна лікарня, 09700, 

Київська обл., Богуславський район, м. Богуслав,  вул. 

І. Франка, 27  КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
1/22/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду за обєктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

187

ТОВ "ФІРМА «ДІЯ» ЛТД, м. Київ, Святошинський р-

н, б-р. Кольцова, 17-Б, КВЕД 58.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/22/2016 1/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

188

ПП «Планета», м. Обухів, вул. Звязку, 10, КВЕД: 

20.30.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

189

ТОВ "Сесвандерхаве - Україна", Броварський район, 

с. Княжичі, вул. Артема, 48-а, КВЕД: 15.22.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової 

безпеки.Дотримання вимог 

законодавства про працю (колективний 

договір, оформлення трудових відносин, 

робочий час, час відпочинку, оплата 

праці, особливості використання праці 

осіб, що потребують додаткового 

соціального заахисту, охорона праці).

1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів

190

ТОВ „Грайф-Україна”, Вишгородський р-н., с. Старі 

Петрівці, вул. Польова, 7, КВЕД: 16.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової 

безпеки.Дотримання вимог 

законодавства про працю (колективний 

договір, оформлення трудових відносин, 

робочий час, час відпочинку, оплата 

праці, особливості використання праці 

осіб, що потребують додаткового 

соціального заахисту, охорона праці).

1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів

191

ТОВ"Крона", с. Плахтянка, Макарівський р-н, 

Київська обл., КВЕД :20.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/25/2016 1/28/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

192

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХІМ-АГРО-СЕРВІС", 7700, 

вул. Сільгосптехніки, 1-В, м. Яготин, Яготинський р-

н, Київська обл., КВЕД: 46.75

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 
1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

193

Комунальний  заклад «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Рокитнянського району», 

Київська область, смт. Рокитно, вул. Вокзальна, 86

КВЕД: 85.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки 1/26/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



194

ПрАТ "Фанплити", м. Київ, вул. Фанерна, 1,            

КВЕД: 02.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/26/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

195

Приватно-орендний ринок «Олексій», 09300, Київська 

обл., Володарський р-н., смт. Володарка, вул. 

Армійська, 10, КВЕД: 46.49

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/26/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

196

ТОВ " Медичні  центри " Медісвіт",м. Київ, вул. 

Жилянська, 48-50А, КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/26/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

197

ТОВ «Вітамакс», 03191, м. Київ, вул. Лятошинського, 

14-А, КВЕД: 46.38

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/26/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

198

ТОВ «Нус»,  м. П.Хмельницький, вул. М. 

Грушевського, 54, КВЕД:13.96

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

1/26/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

199

ДП " Медбуд", м. Київ, пр-т Червонозоряний, 17, 

КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

200

ДПТНЗ "Броварський професійний ліцей", м. 

Бровари, Бульвар Незалежності, 14-Б, КВЕД: 85.32

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

201

Рокитнянське районне споживче товариство Київська 

обл., смт. Рокитне, вул. Першотравнева, 17,  КВЕД: 

47.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

202

Вишгородське районне комунальне підприємство 

"Комунальник", м. Вишгород, вул. Набережна, КВЕД: 

01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

203

СТОВ «Зоря», 08842, Київська обл., Миронівський 

район, с. Владиславка, вул. Леніна, 18, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/1/2016 2/9/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

204

ТОВ «Видавництво «Знання», м. Київ, 

Шевченківський р-н, вул. Стрілецька, 28,                              

КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

205

ТОВ компанія «Май», м. Обухів, вул. Будьоного, 46, 

КВЕД: 15.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

206

ПП "Крос Агро", с. Озера, Бородянський р-н,

Київська обл., КВЕД: 51.90.

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/1/2016 2/4/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

207

ЗАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр», м. 

Київ, вул. Серпова, 11, КВЕД:13.20. 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/2/2016 2/5/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

208

Комунальний заклад "Центр первинної медико-

санитарної допомоги", Баришівський район Київська 

область, 07500, смт. Баришівка, вул. Леніна, 126, 

КВЕД 85.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 
2/2/2016 2/5/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



209

Комунальний заклад «Ставищенська центральна 

районна лікарня», 09400, Київська обл., 

Ставищенський район, сел.Ставище, вул. С. Цимбала, 

15/4, КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
2/2/2016 2/5/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду 

за обєктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

210

КП УЗН Дарницького району, м. Київ, вул. 

Дніпродзержинська, 133/3

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/2/2016 2/5/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

211

Вишнівсьське КП «Управління міським 

господарством», м. Вишневе, Києво-Святошинський.  

р-н, вул. Зелена, 10, КВЕД: 81.10.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

212

ПП "Броварська Сільгоспхімія", Броварський район, 

с. Требухів, вул. Кільцева дорога 1, КВЕД: 68.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки

213

ТОВ «Видавничий Дім «СВАРОГ», м. Київ, 

Святошинський р-н,  вул. Гната Юри, 9, кім. 414,             

КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

214

УЖКГ "Біличі", смт. Коцюбинське, пров. 

Будівельників, 9/11, Київська обл., КВЕД: 36.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
2/8/2016 2/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

215

Філії «Київкомбікорм» ТОВ «Комплекс Агромарс», м. 

Київ, вул. Фрунзе, 98, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
2/8/2016 2/8/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами 

216

"ФАСТПРОМ", 08500, вул. Фрунзе, 1, м. Фастів, 

Київська обл.,КВЕД: 38.32

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/9/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

217

Володарська центральна районна лікарня, 09300, 

Київська обл., Володарський район, сел. Володарка, 

вул. Коцюбинського, 25, КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
2/9/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду 

за обєктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

218

ДП "Макарівське лісове господарство", Макарівський 

р-н, смт.  Макарів, вул. Леніна, 17/1, КВЕД: 02.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
2/9/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

219

КиЇвська  міська клінічна лікарня Швидкої медичної 

допомоги, м.Київ, вул. Братиславська, 3, КВЕД: 85.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової 

безпеки.Дотримання вимог 

законодавства про працю (колективний 

договір, оформлення трудових відносин, 

робочий час, час відпочинку, оплата 

праці, особливості використання праці 

осіб, що потребують додаткового 

соціального заахисту, охорона праці).

2/9/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів



220

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум, 

Київська обл., м. Ржищів, вул. Шевченка, буд. 93, 

КВЕД:  85.42

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/9/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

221

ТОВ "Експрес -С", м. Київ, Соломяянський район, пр-

кт Повітрофлотський, 30, КВЕД: 01.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/9/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки

222

ТОВ «ТЕМЗА ГРУП», м. Київ, вул. Сагайдачного, 21, 

КВЕД: 55.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/9/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

223

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЯГОПАК", 7700, вул. 

Київська, 2, м. Яготин, Яготинський р-н, Київська 

обл., КВЕД:17.21

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 
2/9/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



224

Підприємство споживчої кооперації «Миронівський 

ринок» Київської регіональної спілки споживачів 

кооперації, 08800, Київська обл., Миронівський 

район, м. Миронівка, вул.40 річчя Перемоги, 2, КВЕД: 

47.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки 2/10/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

225

ТОВ "ТАЙГЕР" вул. Челябінська, 5б, кв. 31, м. Київ Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової 

безпеки.Дотримання вимог 

законодавства про працю (колективний 

договір, оформлення трудових відносин, 

робочий час, час відпочинку, оплата 

праці, особливості використання праці 

осіб, що потребують додаткового 

соціального заахисту, охорона праці).

2/15/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду 

за обєктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

зв’язку, Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно правових актів, 

Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших, Відділ з 

питань гігієни праці, Відділ 

експертизи умов праці

226

ПП "Бегалі", м.Бровари, вул. Чкалова, 5\1, КВЕД: 

15.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової 

безпеки.Дотримання вимог 

законодавства про працю (колективний 

договір, оформлення трудових відносин, 

робочий час, час відпочинку, оплата 

праці, особливості використання праці 

осіб, що потребують додаткового 

соціального заахисту, охорона праці).

2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів

227

ТОВ "Красула Нова", смт. Клавдієве, Бородянський 

р-н., Київська обл., КВЕД: 16.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/15/2016 2/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



228

ТОВ «Дюнаміс», м. Київ, Оболонський р-н,         вул. 

Гамарника, 56, КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

229

ТОВ Агробудівельний альянс «Астра», Києво-

Святошинський р-н., смт. Чабани, вул, 

Машинобудівників, 1, КВЕД: 01.41.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

230

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СОЮЗ ВВ" Київська обл., 

Вишгородський р-н, с.Катюжанка, вул. Комуністична, 

104, КВЕД: 16.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової 

безпеки.Дотримання вимог 

законодавства про працю (колективний 

договір, оформлення трудових відносин, 

робочий час, час відпочинку, оплата 

праці, особливості використання праці 

осіб, що потребують додаткового 

соціального заахисту, охорона праці).

2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів

231

Державна резиденція "Залісся", Ьроварський р-н, с. 

Богданівка, КВЕД: 02.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/16/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки, 

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами 

232

Державний навчальний заклад «Ржищівський 

професійний ліцей», Київська обл.  м. Ржищів, вул. 

Леніна, 110, КВЕД: 85.42

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/16/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

233

Київський міський пологовий будинок № 3, м. Київ, 

вул. Кучера, 7, КВЕД: 85.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/16/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

234

Тетіївська центральна районна лікарня, 09800, 

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

Цвіткова, 38, КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
2/16/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду 

за обєктами котлонагляду та 

235

ТОВ «Конюшня Бутенка О.»,Бориспільський р-н, с. 

Проців, вул. Комсомольська,12-Б, КВЕД: 01.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/16/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ 

нагляду на виробництві і 

на обєктах підвищеної 

небезпеки

236

ТОВ «Співакофф», м. Київ, вул. А. Ахматової, 16-А, 

КВЕД: 56.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/16/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



237

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО - 

ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЄВРО"  07500, 

вул. Пархоменка, 34, Баришівський р-н., Київська 

обл., КВЕД: 15.51

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 2/16/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

238

ПОСП ім. Шевченка, 09525, Київська обл., 

Таращанський район, с. Кислівка, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/19/2016 2/23/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

239

Броварська Філія ТОВ "Торгівельний Альянс" 

Максимум", м. Бровари, вул. Красовського, 26, КВЕД: 

46.34

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

240

ПАТ "ЗАБІР'Я", Києво-Святошинський р-н, с. Забір'я, 

вул. Леніна, 1, КВЕД: 01.30.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

241

ПрАТ «АФ Березанська птахофабрика», с. Садове, 

Баришівський район, Київська область, КВЕД: 01.47       

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 

2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ 

нагляду на виробництві і 

на обєктах підвищеної 

небезпеки

242

ТОВ "ЕКСПРІМ", 04114, вул. Вишгородська, 34/1, кв. 

25, Оболонський р-н, м. Київ, КВЕД: 46.90

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

243

ТОВ «СЛАЙДЕР-ПЛЮС», м. Київ, Дніпровський р-н, 

вул. Краківська, 11-А, КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

244

ТОВ" Кафрун", м. Ірпінь,  Київська обл. КВЕД: 45.11 Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/22/2016 2/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

245

АТ "Спецмеблі", м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1, 

КВЕД: 36.14.

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
2/23/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами 

246

Київський міський центр репродуктивної та 

перенатальної медицини, м.Київ, пр-т Г. Сталінграду, 

16, КВЕД: 85.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/23/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

247

Тетіївське державне агролісництво, 09800, Київська 

обл. Тетіївський  р-н. м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 11, 

КВЕД: 02.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
2/23/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

248

ТОВ "Обрій", с. Мала Супоївка, Згур.КВЕД: 01.11 Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
2/23/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці



249

ТОВ «Концерн Європа»,  м. Київ, вул. Столичне шосе, 

102, КВЕД: 52.11.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/23/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

250

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інтерагро», Київська обл., м. Ржищів вул. 

Піонерська, 20, КВЕД: 15.61

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
2/23/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

251

СВК «Мир», 09511, Київська обл., Таращанський 

район, с.Чернин, вул. Ювілейна, 26, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

2/24/2016 2/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

252

БАРИШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 07500, вул. 

Пархоменка, 32, смт. Баришівка, Баришівський р-н, 

Київська обл., КВЕД: 85.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 
3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

253

Київський  міський онкологічний центрм, Київ, вул. 

Верховина, 69, КВЕД: 85.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/1/2016 3/21/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

254

КП УЗН Оболонського району, м. Киї,в пр-т. 

Московський, 26-А, КВЕД: 01.41

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової 

безпеки.Дотримання вимог 

законодавства про працю (колективний 

договір, оформлення трудових відносин, 

робочий час, час відпочинку, оплата 

праці, особливості використання праці 

осіб, що потребують додаткового 

соціального заахисту, охорона праці).

3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів

255

ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод», 

Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. 

Білоцерківська, 5, КВЕД: 28.93

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

256

ПОСП «Дружба», 09523, Київська обл., Таращанський 

район, с. Степок, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/1/2016 3/9/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

257

ПП "Євросем" Переяслав-Хмельницький р-н, с. 

Ташань, вул. Шевченка, 29-А, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

258

ПП "Майар", м Бровари, вул Чкалова, 3, КВЕД: 15.20 Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки



259

ТОВ "Агрофірма Княжичі" с. Княжичі, вул. Леніна, 

буд. 2, КВЕД: 01.11.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

260

ТОВ “Укратомторг”, м. Вишгород, вул. Кургузова, 4, 

КВЕД: 20.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

261

ТОВ «База-Дума», м. Київ, Шевченківський р-н, вул. 

Костьольна, 3 поверх 1, КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

262

ТОВ ТЦ «Позняки»,  м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1, 

КВЕД: 52.11.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

263

ТОВ" Віста", смт. Ворзель Ірпінський регіон, Київська 

обл. КВЕД: 10.84

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки 3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

264

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЛ» 

Київська обл., Кагарлицький р-н., с. Б.Щучинка.

вул. Героїв Дніпра, КВЕД: 10.71

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки 3/1/2016 3/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

265

Сільськогосподарський виробничий кооператив 

„П‘ятигори”, 09841, Київська обл., Тетіївський р-н, с. 

Пятигори, вул. Київська, 38, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/2/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

266

ДП П.Хмельницьке лісове господарство, Переяслав-

Хмельницький р-н, м. Переяслав-Хмельницький, вул. 

Горького, 38, КВЕД: 02.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/9/2016 3/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

267

ТОВ "Команія Медікус", м. Київ, вул. Бажова, 12 

КВЕД: 86.90

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/9/2016 3/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

268

П «Ржищівське лісове господарство»,

Київська обл., 

 м. Ржищів, вул. Шевченка, 91, КВЕД: 02.02

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/9/2016 3/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

269

ПП" Тетяна", Ірпінський регіон, м. Буча, вул. Чкалова, 

21, КВЕД: 10.72

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/9/2016 3/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

270

Приватно оренндне сільськогосподарське 

підприємство "Вперед", 09320, Київська обл. 

Володарський р-н., с. Березна, вул. Леніна, 1, КВЕД:  

01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/9/2016 3/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці



271

ТОВ  “Інтерзерноком", Обухівський р-н, с. 

Матяшівка, вул. Дзержинського, 1,  КВЕД: 01.63

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/9/2016 3/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду 

на виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки

272

ТОВ "БДП" Явір", м. Бровари, вул. Щолківська, 2, 

КВЕД: 31.01

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/9/2016 3/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

273

ТОВ "ЗОЛОТА МАРКА", м. Київ, пр-т. Перемоги, 44, 

КВЕД: 56.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки 3/9/2016 3/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

274

ТОВ «Бакалія», 04209, м. Київ, вул. Полярна, 20, 

КВЕД: 82.92

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/9/2016 3/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

275

ТОВ„Українська молочна компанія»,                         с. 

Великий Крупіль, Згурівський р-н,вул. Леніна, 11А,  

КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/9/2016 3/12/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

276

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЯГОТИНХЛІБ", 7700, вул. 

Сільгосптехніки, 3, м. Яготин, Яготинський р-н., 

Київська обл., КВЕД: 10.71

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 
3/9/2016 3/11/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на обєктах 

підвищеної небезпеки 

277

Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла 

Національної академії аграрних наук України, 08853, 

Київська обл., Миронівський район, с. Центральне, 

вул. Центральна, № 2 КВЕД: 72.19

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/10/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду 

за обєктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

278

МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРІОД", 

03194, м.Київ, вул. Зодчих, будинок 24, КВЕД: 11.07

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/14/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

279

ТОВ "Амбар", м. Київ, вул. Берегова, 1, КВЕД: 15.13.0 Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/14/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

280

ТОВ «Національний Підручник», м. Київ, 

Святошинський р-н, вул. Сім’ї Сосніних, 3,                                                      

КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/14/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

281

ТОВ «Плодоовоч», Києво-Святошинський р-н. вул. 

Київська,11, м. Вишневе, 24, КВЕД: 01.30 0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/14/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки

282

УЖКГ "Ірпінь", Ірпінський регіон, Київська обл.

КВЕД: 36.00

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/14/2016 3/17/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

283

ДУ «Інститут травматології  та ортопедії НАМН» м. 

Київ, вул. Воровського, 27, КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/15/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



284

КП ЛПГ "Конча-Заспа", м. Київ, Столичне шосе, 215, 

КВЕД: 02.10.

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/15/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

285

ПП”Сорт», м. Березань,  вул. Братів, Роговців, 8, 

КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/15/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

286

Сільськогосподарський виробничий кооператив 

"Світанок", 09422, Київська обл. Ставищенський р-н., 

с. Винарівка, вул. Садова, 1,  КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/15/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

287

ТОВ «СМАЧНЕНЬКОФ», 02090, м. Київ, вул. 

Калачевська, 13, КВЕД: 77.12

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/15/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

288

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБА - АГРОСВІТ", 07545, c. 

Волошинівка, Баришівського району, Київська 

область,  КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 
3/15/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

289

Товариство з обмеженою відповідальністю ФК «Агро-

Лідер-Україна», Київська обл.  Білоцерківський р-н, с. 

Іванівна, вул. Пролетарська, 34а, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/15/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

290

Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, 

Харківське шосе, 121, КВЕД: 85.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/21/2016 4/8/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

291

ТОВ "Едельвейс", смт. Гостомель, Ірпінський регіон, 

Київська обл., вул. Леніна, 360, КВЕД: 10.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/21/2016 3/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

292

ТОВ "Екотехнологія", Броварський район,, с. 

Димитрова, пр. Залізничний, 15, КВЕД: 01.13

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/21/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

293

ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко», 09712, Київська обл., 

Богуславський район, с. Мисайлівка, вул. Леніна, 

будинок 42-А, КВЕД: 01.50

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/21/2016 3/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

294

ТОВ «Еконива» Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, 

вул. Леніна, 5, КВЕД: 01.30.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/21/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

295

ТОВ Видавничий Центр «ПРОСВІТ»                                         

м. Київ, Печерський р-н, пров. Музейний, 8                        

КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/21/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



296

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАНЕТА СМАКУ 

(УКРАЇНА)", Київська обл., м. Вишгород, 

Шолуденка, будинок 19, КВЕД: 10.71

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки. 

Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/21/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів

297

CТОВ «Ярешківське», с. Ярешки, Баришівський р-н., 

КВЕД: 01.11               

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно - правових актів з охорони 

праці 

3/22/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

298

Державне підприємство «Дослідне господарство 

«Шевченківське», 09832, Київська обл. Тетіївський р-

н., с. Денихівка, вул. Гагаріна, 3, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/22/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

299

Міська станція захисту зелених насаджень КО 

"Київзеленбуд", м. Київ, вул. Берківецька, 6, КВЕД: 

01.41

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/22/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

300

СФГ "Риск", с. Турівка, вул.Тичини, 6, Згурівського р-

ну, КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/22/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

301

ТОВ «ФІРМА «МАК», м. Київ, просп. 40-річчя 

Жовтня, 100/2, КВЕД: 56.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/22/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

302

ТОВ ВКФ «Темп», 09714, Київська обл., 

Богуславський район, с. Дибинці, вул. Ватутіна, 45, 

КВЕД: 03.22

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/25/2016 3/30/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

303

ТОВ «Норкова ферма «Вікінг», Переяслав-

Хмельницький р-н, . Велика Каратуль, вул. 

Переяславська, 32, КВЕД: 01.11, 01.49

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової 

безпеки.Дотримання вимог 

законодавства про працю (колективний 

договір, оформлення трудових відносин, 

робочий час, час відпочинку, оплата 

праці, особливості використання праці 

осіб, що потребують додаткового 

соціального заахисту, охорона праці).

3/28/2016 3/31/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 

Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів 

з питань дитячої праці та 

інших нормативно правових 

актів, Відділ гігієни праці, 

Відділ експертизи умов 

праці, Відділ нагляду на 

виробництві і на обєктах 

підвищеної небезпеки

304

ТОВ "ЄРЕВАН", м. Київ, вул. Єреванська, 9, КВЕД: 

56.29

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

3/29/2016 3/31/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



305

ТОВ «Бібліотека Правничої Літератури»,                                          

м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Костьольна, 3 

поверх 1,                                                                     

КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
3/29/2016 3/31/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

306

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕРМОКОМПЛЕКС", 8500, 

вул. Гусева, 27А, м. Фастів, Київська обл., 

КВЕД:25.21

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

1/11/2016 1/15/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

307

ДП Національна енергетична компанія «Укренерго», 

01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, КВЕД:35.12

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

1/13/2016 1/18/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

308

ПП Фірма «БОСС», м.  Біла Церква , вул. Гайок, 4, 

КВЕД:71.20

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

1/13/2016 1/18/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

309

ТОВ «Агропроменерго», м. Біла Церква, вул. 

Вернадського, 4, КВЕД:71.20

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

1/13/2016 1/18/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

310

"ФІРМА"ПРОМГАЗТЕХНОЛОГІЯ", 08500, 

ПРОМВУЗОЛ ЗАВОКЗАЛЛЯ, м. Фастів, Київська 

обл., КВЕД:25.21

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

1/18/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

відділ нагляду на 

виробництві на обєктах 

підвищеної небезпеки



311

ПАТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАД», м. Київ, Шевченківський 

р-н, вул. Глибочицька, 17, КВЕД:25.21

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.

1/18/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

312

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД 

НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ І 

ОСНАСТКИ", 09100, вул. Глиняна, 15, м. Біла 

Церква, Київська обл., КВЕД:25.01

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.

1/18/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

313

ТОВ «Промет», м. Київ, вул Берковецька, 6а, 

КВЕД:42.22

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

1/19/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

314

Центральна електроенергетична система  НЕК 

«Укренерго», 01032, м.  Київ, вул. Симона Петлюри, 

27, КВЕД:35.12

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

1/19/2016 1/22/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

315

ДП ВО «Київприлад», м. Київ, Соломенський р-н, вул. 

Гарматна, 2, КВЕД::29.24.2

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.

1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на обєктах 

підвищеної небезпеки 

316

ДПЗД «Укрінтеренерго», м. Київ, вул. Фрунзе, 85, 

КВЕД:35.12

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці



317

ТОВ «Електросервіс», м. Київ, вул. Тарасівська, 18А, 

КВЕД:45.31.0

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

318

ТОВ ЕМК "Аркада-електрик", м.  Біла Церква , 

бульвар 50 річчя Перемоги, 50, КВЕД:71.20

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

319

ДП «НДІ «Оріон», м. Київ, Шевченківський р-н, вул. 

Дегтярівська, 51, КВЕД::73.10.0

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.

2/1/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

320

Київські магістральні електричні мережі ДП НЕК 

"Укренерго", Київська обл., Києво-Святошинський р-

н, м. Вишневе, вул. Київська, 2, КВЕД:35.12

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

2/1/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на обєктах 

підвищеної небезпеки 

321

ТДВ "Сквирський вентиляторний завод" , вул.  Р. 

Люксимбург,  34, м. Сквира, КВЕД:28.25

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки. 2/1/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за обєктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

322

ТОВ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

"ФАСТІВСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ", 

8500, вул. Орджонікідзе, 50, м. Фастів, Київська обл., 

КВЕД:25.21

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

2/1/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за обєктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами



323

Головний інформаційно -обчислювальний центр НЕК 

«Укренерго», 1032, м. Київ, вул. Комінтерна, 27, 

КВЕД:62.01

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

324

ДП „Київська механізована колона”, м .Вишневе, вул. 

Чорновола, 52, КВЕД:45.21.4

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

325

ПП "Вольт Енерго", м. Київ, вул. Північна, 6-А, 

КВЕД:35.12

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

326

ТОВ «Емко», м. Київ, Солом’янський р-н, вул. 

Виборзька, 99, КВЕД:31.20.1

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.

2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

327

ДП «ДержККБ «Луч», м. Київ, Шевченківський р-н, 

вул. Мельникова, 2, КВЕД:25.21

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.

2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

328

ПАТ «Енергопроект», м. Київ, пр. Перемоги, 4, 

КВЕД:74.20.1

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці



329

ПП "МЕТАЛІСТ ПЛЮС", вул. Павліченко, 35, м. Біла 

Церква, КВЕД:25.11

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.

2/15/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

330

ПП"ФАСТПРОМ", 08500, вул. Фрунзе, 1, м. Фастів, 

Київська обл, КВЕД:25.21

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

2/15/2016 2/26/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

331

КП  " ЦКБ" АРСЕНАЛ", м. Київ ,  вул. Московська, 8, 

КВЕД:33.20.1 

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.

3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

ВН за ОК та ПС

332

ПП «МЕГАОМ», Київська обл., м. Біла Церква, вул. 

Фастівська, 2, КВЕД:71.20

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

3/1/2016 3/9/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

333

ПрАТ „Укренергомонтаж”, м. Київ  проспект Лісовий, 

39, КВЕД:45.21.5

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

ВН за ОК та ПС,             

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку

334

ТОВ «Електронагрівач», м. Фастів, Кожанське шосе, 

4, КВЕД:31.62.1

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці



335

ТОВ"ТЕХМАШРЕМОНТ", 09100, вул. 

Леваневського, 87-А, м. Біла Церква, Київська обл., 

КВЕД:29.56

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.

3/1/2016 3/11/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за обєктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

336

ВАТ «МЕРИДІАН» ім. С.П. КОРОЛЬОВА, м. Київ, 

бвул. І. Лепсе, 8, КВЕД:26.51

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.
3/9/2016 3/21/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами. 

Відділ нагляду на 

виробництві і на обєктах 

підвищеної небезпеки

337

СВП "Київські електричні мережі", м. Київ, вул. 

Новокостянтинівська, 20, КВЕД: 35.12

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

3/9/2016 3/24/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

338

Київський філіал державного НДПВІ 

«Укренергомережпроект», м. Київ-110, вул. 

Соломенська, 5, КВЕД:71.11

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

3/14/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

339

ПП «Гребінківський завод технологічних 

комплексів», Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. 

Леніна, буд. 77, КВЕД:25.21

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

3/14/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

340

ТОВ  «ВКФ  «ЕСКО», м. Київ, пер. Радіщева, 18, 

КВЕД:25.21

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.

3/14/2016 3/18/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці



341

ТОВ "ЕНЕРГОРЕМОНТ", 09114, вул. Петра 

Запорожця, 361, м. Біла Церква, Київська обл, 

КВЕД:25.21

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки.

3/14/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

342

ТОВ  ВНП „Електропівденмонтаж», Київська обл., 

Васильківський р-н, с. Ксаверівка, Центральний 

Майдан, 3, КВЕД:71.20

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

3/21/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

343

ТОВ « Укренергопром», м. Київ-110, вул. 

Соломенська, 5, КВЕД:71.20

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

3/21/2016 3/25/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на обєктах 

підвищеної небезпеки 

344

СВП "Контроль та діагностика", м. Київ, вул. 

Червоногвардійська, 20а, КВЕД:  35.12

Стан охорони праці та промислової 

безпеки; Організація безпечного 

виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатації машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки – 

електричне устаткування електричних 

станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000 

В

3/28/2016 3/31/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

345

ТОВ "ТОРАС", м. Київ, вул. Віскозна, 2, КВЕД: 20.10 Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/4/2016 1/11/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

346

ВАТ «Полімер», провулок Куренівський, 17, КВЕД: 

26.12.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/5/2016 1/19/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду на 

виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки

347

ТОВ «Теплопостачсервіс», м. Київ, вул. О. Трутенко, 

34, КВЕД: 40.30.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/11/2016 1/15/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

348

ТОВ "НЕСТ плюс", м. Київ, вул. Липківського, 45, 

КВЕД: 81.10  

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/21/2016 1/29/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 



349

ВАТ "СПМК-508", м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 

47, КВЕД: 45.21    

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці 1/25/2016 1/27/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку, відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

350

ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана",                              м. 

Київ, пр. Перемоги, 54/1, КВЕД: 80.30  

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/25/2016 2/5/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

351

Державне підприємство «Мобільний рятувальний 

центр МНС України», Київська обл..,  Обухівський р-

н, смт. Козин, КВЕД: 84.24

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

352

ТОВ "Аполло", м. Київ, вул. Старовокзальна, 17, 

КВЕД: 20.51.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

353

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШИНДЛЕР"

( ТОВ"ШИНДЛЕР" ),  04114, м. Київ, 

вул.Автозаводська, будинок 54/19, літера А, КВЕД: 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

354

ЗАТ "Київське центральне конструкторське бюро 

арматуробудування", м. Київ, вул. Шутова, 9, КВЕД: 

28.30 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці,Відділ нагляду 

на виробництві на об'єктах 

355

КП "Господар", м.Київ, вул.Заслонова, 3,           КВЕД: 

35.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку 

356

ПАТ «Деревообробний комбінат № 7», вул. 

Богатирська, 9, КВЕД: 45.20.1

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку 

357

ТОВ "Кольормет", м. Київ, вул. Бакуніна, 3,     КВЕД: 

37.10 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

358

ВАТ Київська облбаза МТІСЗ "Облагротехсервіс",  м. 

Вишневе, вул. Київська, 8, КВЕД: 28.29  

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/2/2016 2/16/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

359

ТОВ "Аскар ТАУ ІНВЕСТ", м.Київ, пр.Глушкова, 40, 

КВЕД: 55.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/2/2016 2/5/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

360

ПАТ "Київський радіозавод", м. Київ вул. 

Бориспільська, 9, КВЕД: 35.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду на 

виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки

361

ТОВ "Віадукт", сел. Немішаєве, вул. Петровського, 1, 

КВЕД: 45.21.1

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку 



362

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

керівних кадрів органів державної податкової, м. 

Київ,  вул. Шепелєва, 3,  КВЕД:85.59

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

363

ВАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний",  м. 

Київ, вул. Новопирогівська, 60, КВЕД:23.61

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/15/2016 2/29/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку           Відділ нагляду 

на виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки 

364

КДЕЗ "Вугілля", м. Київ, пров. Приладний, 10, КВЕД: 

25.99

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду на 

виробництві і на обєктах 

підвищеної небезпеки 

365

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙСТЕРЛІФТ"

( ТОВ "МАЙСТЕРЛІФТ" ), 04073, м. Київ, пров. 

Куренівський, будинок 17 літера Ш, КВЕД: 29.22.2

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці 2/15/2016 2/26/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

366

ВАТ "Рембудкомплект", м. Вишневе, вул. Київська, 

15, КВЕД: 45.21

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку 

367

ТОВ «Агротранс-Холдінг», Київська обл., м. 

Вишневе, вул. Чорновола, 43, КВЕД: 46.45

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/22/2016 3/4/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

368

ВАТ Комбінат тепличний", Броварський р-н, с. 

Калинівка, КВЕД: 01.13

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/23/2016 3/4/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

369

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА 

КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО 

ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", 

2091, м. Київ, Харківське шосе, будинок 148А, КВЕД: 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/9/2016 3/18/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду на 

виробництві на об'єктах 

підвищеної небезпеки

370

СТ "Інбуд", м. Київ, вул. Будіндустрії, 5, КВЕД: 45.21 Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/9/2016 3/12/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку 

371

ТОВ "СВ Технолоджі", м.Киів, вул. Тургенівська, 

80А, КВЕД: 37.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/9/2016 3/12/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

372

ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна", м. Бровари, вул. 

Незалежності, 23, КВЕД: 51.38.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/11/2016 3/25/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

373

ДП "Пегас-Пріор", м. Київ, вул. Глибочицька, 4, 

КВЕД: 68.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/14/2016 3/18/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 



374

ЗАТ «Київметал», пр-т Визволителів, 7,           КВЕД: 

46.72

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/14/2016 3/28/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

375

ПАТ «Ремонтне-будівельне управління - 3», м. Київ, 

вул. Магнітогорська, 1, КВЕД: 45.21 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці.Дотримання вимог законодавства 

про працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/14/2016 3/18/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку, Відділ з питань 

додержання законодавства 

про працю, зайнятість та 

інших нормативно-

правових актів

376

ПАТ "Імперіал тобакко продакшн Україна", м. Київ, 

вул. Заболотного, 35, КВЕД: 12.00

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/15/2016 3/18/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

377

ТОВ "Управ-дом", м. Київ, вул. Майорова, 7, КВЕД: 

70.32.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/15/2016 3/22/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку 

378

ВАТ "Будмаш", м. Київ, вул. Бориспільська, 7, КВЕД: 

45.21

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/21/2016 3/25/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

379

Комунальне підприємство  «Шляхове-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Дніпровського району м. 

Києва»,  м. Київ, Броварський проспект, 2, КВЕД: 

52.21

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці 3/21/2016 4/4/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку

380

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЕ ЛІФТИ"

( ТОВ "КОНЕ ЛІФТИ" ), 01021, м.Київ, вул. 

Інститутська, будинок 28, КВЕД: 29.22.2  

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/21/2016 3/30/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

381

Віннер будівництво, м. Київ, вул. Марка Вовчка,     18 

а (Київська обл., Києво-Святошинський район, село 

Капітанівка, ВУЛИЦЯ ДАЧНА, будинок 5-А), КВЕД: 

41.20 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/22/2016 3/25/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку 

382

ТОВ "Інтербудмонтаж", м. Київ, вул. Шовкуненка, 4, 

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/23/2016 3/29/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

звязку 

383

ТОВ "УКРОПТ "Мастер -енерго", Київска обл, смт. 

Коцюбинське, вул. Доківська, 14, КВЕД: 81.10 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/24/2016 3/29/2016

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами 

384

КП БМР "Богуславтепловодопостачання", м. 

Богуслав, вул. Польова, 46-А, КВЕД: 35.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/4/2016 1/14/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

385

ТОВ "УТС-Вишневе", Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6-В, 

КВЕД: 60.24

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/4/2016 1/22/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки



386

ТОВ"Олвіс-Трейд Т", Броварський район,, с. Княжичі, 

вул. Марії Лагунової, 107, КВЕД: 68.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/4/2016 1/11/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

387

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Агрофірма "Іванків",                             Київська обл., 

Бориспілький район, с. Іванків, вул. Харківська, 41, 

КВЕД: 01.11 

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/5/2016 1/25/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

388

ПАТ "Українська автомобільна корпорація" (Філія 

"Автоцентр на Московському"), м. Київ, просп. 

Московський, 22, КВЕД: 45.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/6/2016 1/27/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

389

КП «Виробниче управління житлово-комунального 

господарства-1» Білоцерківський р-н, м.Узин, 

вул.Леніна, 20а, КВЕД: 35.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/11/2016 1/21/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

390

ПрАТ«ПЕНТОПАК», Київська обл., м. Бориспіль, 

вул. Броварська,5, КВЕД: 20.29

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/11/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

391

Спільне Українсько-Великобританське ТОВ "Нива 

Переяславщини", Київська обл., Переяслав-

Хмельницькийр-н, с. Переяслівське, вул. 

Привокзальна, 2, КВЕД: 01.60

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/11/2016 1/16/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

392

ТОВ " КОМПЛЕКС ТРОЇЦЬКИЙ", м. Київ, вул. 

Червоноармійська, 66, КВЕД: 68.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/11/2016 1/15/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

393

ТОВ "Броварська сільгосптехніка", м. Бровари, вул. В. 

Інтернаціоналістів, 2, КВЕД: 33.12  

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/11/2016 1/15/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

394

ТОВ "ВАГМА ТРЕЙД" Київська обл., м. Бровари, 

вул. Лісова, 22, КВЕД: 32.99

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/11/2016 1/15/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

395

ТОВ "Капошвар", Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6, 

КВЕД: 36.00

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/11/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

396

Товариство з обмеженою відповідальністю "Амако 

Україна", Київська обл., Бориспілький район, с. 

Проліски, вул. Броварська, 9, КВЕД: 46.61

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/11/2016 1/26/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

397

ПАТ "Бучанський приладобудівний завод "Веда",  

Київська обл., м. Буча, вул. Горького, будинок 8, 

КВЕД: 68.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/12/2016 1/25/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

398

ТОВ "Трител", м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, 

КВЕД: 28.99

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/12/2016 1/15/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

399

МПП "БЕЛГАЗ" м. Біла Церква, вул. Таращанська, 

161, кв. 65, КВЕД: 42.21

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/18/2016 1/28/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки



400

ПАРК КУЛЬТУРИ  ТА ВІДПОЧИНКУ 

"ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА", м. Київ, вул. Російська, 

28/1, КВЕД: 93.21

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/18/2016 1/22/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

401

ПП "Автопетроліум", м. Київ, просп. Московський, 6, 

вул. Полярна, 12|1 вул. Скляренка, 5-б, КВЕД: 47.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/18/2016 2/5/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

402

ТОВ "Гросс-Пайп систем", 01133, м. Київ, вул. 

Мечникова,  6, КВЕД: 22.21

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/18/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

403

ТОВ «Фоззі-Фуд», Київська обл., Києво-

Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 

5 (супермаркет м. Васильків), КВЕД: 46.19

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/18/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

404

ТОВ ''Еталон -2009'', м. Київ, Шевченківський район, 

вул. Ольжича, 14 (супермаркет м. Миронівка), КВЕД: 

46.19

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці 1/18/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

405

ТОВ ТОРГОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

”ЛОТА”, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 89, КВЕД: 

68.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/18/2016 1/22/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

406

ТОВ ВТФ „ЕКМІ”,  Київська обл., м.Українка, вул. 

Промислова,5, КВЕД: 20.42

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/19/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

407

ТОВ "Парком Транс", 08700, Київська область, м. 

Обухів, вул. Київська, 113, КВЕД: 46.71

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/20/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

408

ТОВ "Укртрансоіл-2009", 08700, Київська область, м. 

Обухів, вул. Київська, 113, КВЕД: 46.71

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

1/20/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

409

ДП ВО «Київприлад»,  м. Київ, Соломенський р-н, 

вул. Гарматна, 2, КВЕД: 31.20.1

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду 

за об'єктами котлонагляду 

та підйомними спорудами 

410

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАРНИЦЬКЕ 

ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО", м. Київ, вул. 

Новоросійська, 35

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

411

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ "АНКЛ СЕМ" м. Київ, 

Голосіївський р-н, вул. Володимирська, 97/37, КВЕД: 

56.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки



412

ПрАТ "Обуховський молокозавод", Київська обл., м. 

Обухів, вул. Каштанова, 1, КВЕД: 10.51

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

413

ТОВ "Сесвандерхаве - Україна" Броварський район,, 

с. Княжичі ,вул. Артема 48-а, КВЕД:  15.22.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/25/2016 1/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

414

ДП "Антонов", м. Київ, вул. академіка Туполева, 

будинок 1, КВЕД: 30.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
1/26/2016 2/1/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

415

КП "Житлокомунсервіс",  м. Тетіїв, вул. Шевченка, 9, 

КВЕД: 81.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/12/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

416

КП «Українське водопровідно-каналізаційне 

підприємство», Київська обл., м. Українка, пл. 

Шевченка, 1, КВЕД: 36.00

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/22/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

417

НВП "Агротеплоенерго",  м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 38а, 

КВЕД: 43.22

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/12/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

418

Обухівводоканал ВКП, Київська обл., м. Обухів, 

Каштанова, 23, КВЕД: 36.00

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/12/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

419

ПАТ "Київська поліграфічна фабрика "Зоря", м. Київ, 

вул. Лугова, 1-А, КВЕД: 18.12

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/19/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

420

ТОВ " ЛЕПТА", м. Київ, вул. Червоноармійська, 131-

а, КВЕД: 46.90

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

421

ТОВ "Німецько-Українська  НВФ "Бровафарма", 

Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, 18а, 

КВЕД: 21.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/9/2016 2/15/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

422

ТОВ «Ресторан Прага», м. Київ, п-т. А. Глшкова, 

1,літера 61, КВЕД: 56.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/1/2016 2/5/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

423

ВАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод", Київська 

обл., смт. Гостомель, пл. Рекунова, 1, КВЕД: 23.13

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/2/2016 2/15/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

424

ПрАТ «5-й КАРЗ», м. Київ, проспект 

Повітрофлоцький, 64, КВЕД: 45.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/2/2016 2/5/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

425

ТОВ "Бізнес Центр "Технопром", м. Київ, пров. 

Куренівський, 19/5, КВЕД: 68.32

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/2/2016 2/22/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки



426

ДЗ "УГВІ "Лісова Поляна", м. Київ,  вул. 7 Лінія, 

КВЕД: 86.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/3/2016 2/23/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

427

ТОВ "Века Україна" сел. Калинівка, Броварський р-н, 

Київської області, вул. Ігорєва, 2/1, КВЕД: 22.21

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/4/2016 2/24/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об'єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами 

428

ТОВ "Бахус АГМ", м. Київ, пр-кт. Мінський, 20-А, 

КВЕД: 56.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/5/2016 2/25/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

429

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт 

"Бориспіль", Київська обл., м. Бориспіль, вул. 

Бориспіль - 7, котельня № 2, КВЕД: 52.23  

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/8/2016 2/23/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

430

ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН НААН УКРАЇНИ, 

м. Київ, вул. Васильківська, 33, КВЕД: 72.19

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці. Дотримання вимог законодавства 

про працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів

431

Науково-виробниче приватне підприємство "Пласт", 

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 1, КВЕД: 22.29

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/8/2016 2/15/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

432

ТОВ "ВЕРЕСТ", Київська обл., Обухівський район, с. 

Романків, вул. Лісова, будинок 8 Б, КВЕД: 56.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/8/2016 2/12/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

433

ТОВ „АЛЕАНА”, Київська обл., м. Обухів, вул. 

Каштанова, 25, КВЕД: 22.29

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці 2/8/2016 2/19/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

434

ПІДПРИЄМСТВО "КУРОРТ"

 ДП ЗАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ",  м. Київ, вул. 

Трутенко, 6, КВЕД: 46.34

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

435

ТОВ "ОБЛГАЗСТРОЙ", м. Херсон, вул. Петренка, 18 

(виконання робіт з обслуговування ДВК в Київській 

області), КВЕД: 43.22

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/15/2016 2/26/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

436

Фермерське господарство "Ніна", Киїсвька обл., 

Обухівський р-н, с. Жуківці, вул. Київська, 2, КВЕД: 

01.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/15/2016 2/19/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

437

ЗАТ "Білицький деревообробний комбінат", Київська 

обл., м. Ірпінь, сел. Коцюбинське, вул. Доківська, 

будинок 14, КВЕД: 16.23

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/16/2016 2/22/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами



438

ПрАТ «Укрриба», м. Київ, проспект 

Повітрофлоцький, 66, КВЕД:  50.50.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/16/2016 2/19/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами, 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

439

ТОВ "Ленбуд", м. Київ, вул. Медова, 8, КВЕД: 25.21 Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/16/2016 2/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

440

ПП "ФІРМА "ДЕСНА", м. Київ, пр-кт Науки, 36-А, 

КВЕД: 10.71

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

441

ТОВ "Дизайн", Киїсвька обл., Обухівський р-н, с. 

Підгірці, вул. Боровкова, 20б, КВЕД: 26.70

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

442

ТОВ "Полімер Пак", м. Київ, просп. Леся Курбаса, 

10б, к. 48, КВЕД: 22.22

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/22/2016 2/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

443

ТОВ "Торг-сервіс М", Киїсвька обл., Обухівський р-н, 

с. Романків, вул. Соснова, 10, КВЕД: 56.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/22/2016 2/26/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

444

ФОП Зозуля Віктор Володимирович, Київська 

область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Крупської, 

25В (виконання робіт з обслуговування ДВК в 

Київській області), КВЕД: 43.22.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці 2/22/2016 2/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

445

ФОП Нікітенков Д.В. Білоцерківський р-н, 

с.Шкарівка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 23, КВЕД 

43.22

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/22/2016 3/4/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

446

ЗАТ "Білицький завод теплозвукоізоляція", Київська 

обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 7, КВЕД: 

23.99

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

2/23/2016 2/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

447

ТОВ "Фарма Старт",  м. Київ, вул. І.Лепсе, 8, КВЕД: 

50.50.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
2/23/2016 2/26/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

448

КЖЕП «Глевахівської селищної ради», Київська обл., 

Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 

буд. 18а, КВЕД: 35.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/11/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

449

ПАТ "КИЇВЦЕМЕНТ", м. Київ, вул. 

Червонопрапорна, 26, КВЕД: 23.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/4/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки



450

ПАТ «Київмедпрепарат», м. Київ, вул. 

Саксаганського, 139, КВЕД: 21.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/18/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

451

ПП "Укрпалетсистем",  м. Київ, вул. Міська, 1, КВЕД: 

47.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/21/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

452

Приватний вищий навчальний заклад "Український 

гуманітарний інститут", Київська обл., м. Буча, вул. 

Інститутська, будинок 14, КВЕД: 85.42

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/9/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

453

ТОВ "ГАЗОВИК", Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 35, к. 

26, КВЕД: 47.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/1/2016 3/16/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

454

ТОВ «Київгума», Київська обл., м. Бровари, вул. 

Кутузова, 127, КВЕД: 22.19

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/21/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

455

ТОВ з ІІ "Віннер Імпортс Україна Лтд" Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, с. Капітанівка, вул. Дачна, 

5-А, КВЕД: 45.11

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/1/2016 3/18/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

456

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд 

Чубинське", Київська обл., Бориспілький район, с. 

Чубинське, вул. Київська, 7, КВЕД: 55.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/1/2016 3/28/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

457

ТОВ "Торговий Дім "Метан-Плюс", м. Київ, м. Київ, 

вул. Щорса, 29, КВЕД: 50.50.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці. Дотримання вимог законодавства 

про працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/2/2016 3/4/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів

458

ПП "Блеск КП", Київська область, смт. Буча, вул. 

Тарасівська, 32, КВЕД: 20.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/9/2016 3/14/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

459

ТОВ "АВАНТАЖ 7", м. Київ, вул. Івана Кудрі, 18/2, 

кв. 13, КВЕД: 46.71

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/9/2016 3/25/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці



460

ТОВ "Бровари Термінал", м. Бровари, Київської 

області, вул. Обїзна дорога, 62, КВЕД: 68.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці. Дотримання вимог законодавства 

про працю (колективний договір, 

оформлення трудових відносин, робочий 

час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що 

потребують додаткового соціального 

заахисту, охорона праці).

3/9/2016 3/25/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ з питань 

додержання законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів

461

ТОВ "Віста", Київська обл., смт. Ворзель, вул. Леніна, 

31, КВЕД: 10.42

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/9/2016 3/14/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

462

ТОВ "Трансвест", Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. Мила, вул. Комарова, 23-Л, 

КВЕД: 68.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/9/2016 3/25/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

463

ТОВ "ЦЕНТР ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА", м. Київ, 

вул. Старокиївська, 35/6  (5/1), смт. Козин, КВЕД: 

64.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/9/2016 3/11/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

464

ТОВ «Санітек Україна», м. Київ, вул. 

Новокостянтинівська, 13/10, КВЕД: 22.29

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/9/2016 3/21/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

465

ТОВ"БДП"Явір", м. Бровари, вул. Щолківська, 2, 

КВЕД: 31.01

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/9/2016 3/11/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

466

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКФ 

Лігена", Київська обл., м. Бориспіль, вул. Горького, 

53, КВЕД: 55.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/9/2016 3/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

467

ФОП Нестерук О.О. м. Сквира вул. О. Кобилянської, 

8, КВЕД: 43.22

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/9/2016 3/16/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

468

КП «Комбінат комунальних підприємств», м. 

Васильків, вул. Гоголя 32, КВЕД: 36.00

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/11/2016 3/18/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

469

ПАТ "Київоблагрообладнання" Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 13-А, 

КВЕД: 28.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/14/2016 3/31/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

470

ТОВ "БУДЕКОТРАНС", м. Біла Церква, вул. 

Митрофанова, 13/16, кв. 5, КВЕД: 81.29

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/14/2016 3/23/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

471

ТОВ "Інком-ЛПГ", м. Київ, вул. Червоногвардійська, 

5, к. 205, КВЕД: 46.71

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/14/2016 3/31/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки



472

Українське державне виробниче підрпиємство 

"Ізотоп", Київська обл., Бориспілький район, с. 

Прліски, вул. Промислова, 1, КВЕД: 46.69

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/14/2016 3/29/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

473

ТОВ "Катех-Електро", м. Київ, вул. Вишгородська, 

будинок 14, КВЕД: 27.32

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/15/2016 3/21/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

474

ТОВ "Екогаз-2005" 'Київська область, 

Білоцерківський р-н, смт. Терезине, вул. 

Першотравнева, 2, КВЕД: 50.50.0

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/16/2016 3/18/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

475

Державна акціонерна компанія “Ліки України", 

Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 2, 

КВЕД: 21.20

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/17/2016 3/30/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

476

КП "Фастівтепломережа", Київська обл., м. Фастів, 

вул. Палія, 9, КВЕД: 35.30

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/18/2016 3/25/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

477

КП БМР "МІСЬКА СЛУЖБА ЗАМОВНИКА", м. Біла 

Церква, вул. Чуйкова, 2, КВЕД: 96.09

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/21/2016 3/30/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

478

ТОВ "ТЕХНОМЕБЛІ", 

м. Київ, вул. Машинобудівельників, 1 смт. Чабани, 

КВЕД: 31.01

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/21/2016 3/25/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

479

ТОВ „Київський холодокомбінат”, м. Київ, вул. 

Костянтинівська, 66, КВЕД: 52.10

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/21/2016 3/31/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

480

ТОВ «Хімік плюс», м. Київ, Московський проспект, 9, 

КВЕД: 20.52

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/21/2016 3/31/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

481

ВАТ "Білицька меблева фабрика", Київська обл., м. 

Ірпінь, сел. Коцюбинське, вул. Меблева, будинок 1, 

КВЕД: 47.59

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/22/2016 3/31/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

482

КП "Комунальник" Київська обл., Миронівський 

район, с. Центральне, вул .Центральна, 58, КВЕД: 

36.00         

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/25/2016 3/31/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за обєктами 

котлонагляду та 

підйомними спорудами

483

ІНСТИТУТ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН України, 

м. Київ, пр-кт  Науки, 47, КВЕД: 72.19

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці
3/28/2016 3/31/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

ВН за ОК та ПС

484

ТОВ «Нафтотрейд ЛТД»,  м. Київ, вул. Козелецька, 

24, КВЕД: 46.71

Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці

3/28/2016 3/31/2016

Відділ нагляду на виробництві 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки






