
№ з/п

початок закінчення

1 2 3 4 5 6 7

1

ДГП "Укргеофізика" 03057, м.Київ, Софії 

Перовської, 10, КВЕД 74.20.2; 71.12

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).Порядок проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій; організації та 

проведення лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на робочих місцях. 

Атестація робочих місць за умовами праці, надання -не 

надання пільг та компенсацій за роботу в важких та 

шкідливих умоах праці та за особливий характер праці.

4/5/2016 4/15/2016

відділ гірничого нагляду Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів. 

Відділ гігієни праці. Відділ 

експертизи умов праці; Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки

2

КП „Переяслав-Хмельницький цегельний 

завод”   Київська обл., м. Переяслав-

Хмельницький, вул. Паризької комуни, 22,                                   

КВЕД 08.12; 23.32

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.   Безпечного ведення 

гірничих робіт. 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).
4/12/2016 4/20/2016

відділ гірничого нагляду Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці. Відділ з питань 

додержання законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів з 

питань дитячої праці та інших 

нормативно правових актів. 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки. Відділ 

нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

3

ТОВ "Сіпан"  Київська обл., Фастівський р-н, 

с.Дорогинка, вул.Кірова,6  КВЕД08.12 

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.  Безпечного ведення 

гірничих робіт. 5/16/2016 5/20/2016

відділ гірничого нагляду Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

4

ПАТ "Гідромеханізація",  м. Київ,  

вул.Електриків,16 ,  КВЕД 08.12, код 

01416398

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.  Безпечного ведення 

гірничих робіт. 4/5/2016 4/8/2016

відділ гірничого нагляду   

Затверджено

Наказ Головного управління Держпраці у Київській  

області від   21.03.2016 № 451

Структурні підрозділи, які 

залучаються до проведення 

перевірки

Назва підприємства (об’єкта) 

розповсюджувача продукції, адреса, код 

ЄДРПОУ

Предмет перевірки
Структурний підрозділ, який 

проводить первірку

Дата перевірки

ПЛАН проведення планових перевірок Головного управління Держпраці у Київській області на II квартал 2016 року



5

ТзОВ «СОБІ» 04176,м.Київ, вул. Електриків, 

4, КВЕД 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.  Безпечного ведення 

гірничих робіт.
4/19/2016 4/22/2016

відділ гірничого нагляду  відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та звязку

6

ТОВ "Плисецький гранітний кар`єр"  08622, 

Васильківський р-н, с. Плесецьке, гранкар'єр           

КВЕД 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.  Безпечного ведення 

гірничих робіт.
6/1/2016 6/8/2016

відділ гірничого нагляду  Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці. Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

7

Виробничий кооператив "Геолог", 03150, 

м.Київ, вул.Літня, 25 кім.106 КВЕД 43.13, 

71.12

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.  6/14/2016 6/15/2016

відділ гірничого нагляду   

8

Управління реконструкції та будівництва  

ПАТ "Київметробуд",  м.Київ, Солом'янський 

р-н, вул.Каблукова,4,                             КВЕД 

45.21.2

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.  
6/16/2016 6/20/2016

відділ гірничого нагляду  

9

ТОВ „Піщанське” 09100, м.Біла Церква, вул. 

Леваневського, 68-а, КВЕД 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.  Безпечного ведення 

гірничих робіт.
5/24/2016 5/27/2016

відділ гірничого нагляду   Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

10

СП "Завод будівельних матеріалів", 09000, 

Київська обл.м.Сквира, вул. Карла Лібкнехта, 

153, КВЕД 08.12

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.  Безпечного ведення 

гірничих робіт.

6/21/2016 6/24/2016

відділ гірничого нагляду   Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці;Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

зв’язку, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

11

ТОВ «ПромЗІЗ», смт. Коцюбинське, вул. 

Пономарьова, 32;

ЄДРПОУ 25585987; КВЕД 46.90  

Дотримання вимог технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту
4/6/2016 4/7/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

Відділ нагляду в АПК та СКС

12

ТОВ «КФ Пожіновація», м. Київ, вул. 

Магнітогорська, 1;

ЄДРПОУ 37676364

Дотримання вимог технічного регламенту безпеки 

обладнання, що працює під тиском
4/11/2016 4/12/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

13

ТОВ Фірма «АВ Центр», м. Київ, вул. 

Аляб’єва, 3;

ЄДРПОУ 20028822; КВЕД 46.41

Дотримання вимог технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту
4/13/2016 4/14/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

14

ТОВ «3С Маркет», м. Київ, вул. Куренівська, 

21;

ЄДРПОУ 36924483; КВЕД 14.12  

Дотримання вимог технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту
4/20/2016 4/22/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

Відділ нагляду в АПК та СКС

15

ПП «ТК-Спецодяг», м. Київ, вул. Сортувальна, 

2;

ЄДРПОУ 30312623; КВЕД 46.42  

Дотримання вимог технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту
4/27/2016 4/28/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

16

ТОВ «Торнадо», м. Київ, вул. Павла Дибенка 4-

6;

ЄДРПОУ 21582561; КВЕД 14.12  

Дотримання вимог технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту
5/11/2016 5/12/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг



17

ТОВ «Анкон Трейд», м. Київ, вул. 

Пожарського, 4;

ЄДРПОУ 33105002; КВЕД 46.90  

Дотримання вимог технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту
5/18/2016 5/19/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

18

ТОВ «Дельта Плюс Україна», м. Київ, вул. 

Старокиївська, 26;

ЄДРПОУ 35086694; КВЕД 46.42  

Дотримання вимог технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту
5/25/2016 5/27/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

Відділ нагляду в АПК та СКС 

19

ТОВ «Таммол», м. Київ, вул. Ушинського, 28;

ЄДРПОУ 31090293; КВЕД 46.42  

Дотримання вимог технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту
6/1/2016 6/2/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

20

ТОВ «Укртекстиль», м. Київ, вул. Волинська, 

53;

ЄДРПОУ 31516486; КВЕД 46.42   

Дотримання вимог технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту
6/8/2016 6/9/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

21

ТОВ «НВП-Пожпостачкомплект», м. Київ, 

вул. Вербова, 5;

ЄДРПОУ 37244534; КВЕД 33.12   

Дотримання вимог технічного регламенту безпеки 

обладнання, що працює під тиском
6/15/2016 6/16/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

22

ТОВ «Турфан-Трейд», м. Київ, вул. Павла 

Дибенко, 7;

ЄДРПОУ 35081853; КВЕД 46.19   

Дотримання вимог технічного регламенту безпеки 

обладнання, що працює під тиском
6/22/2016 6/23/2016

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг

23

ПАТ "Яготинський маслозавод",  Київська 

обл. м. Яготин, вул. Шевченка, буд. 213 КВЕД: 

10.51

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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

4/1/2016 4/15/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів з питань дитячої праці 

та інших нормативно правових 

актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ гірничого 

нагляду

24

ДУ «Інститут травматології  та ортопедії 

НАМН», м. Київ, вул. Воровського, 27;м. Київ, 

вул. Бульварно-Кудрявська,27,  КВЕД 72.19

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.

4/4/2016 4/8/2016

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



25

ПП "Бровари сільгоспхімія", Київська обл., 

Броварський р-н, с.Требухів, вул.Кільцева 

дорога, 1;КВЕД 01.61

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).
4/4/2016 4/18/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів з питань дитячої праці 

та інших нормативно правових 

актів 

26

ТОВ "НІМЕЦЬКА СТОМАТОЛОГІЯ", юр. 

адреса: 03065, м. Київ, просп. Комарова, 38а, 

КВЕД 86.23.

фак.адреса: 03000,м. Київ, вул. Обсерваторна, 

7, ЄДРПОУ 31665729

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.

4/11/2016 4/22/2016

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 за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

27

ТОВ "Продагросервіс", 07400, Київська обл., 

м.Бровари, вул.Київська,316; КВЕД 68.20

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці

4/11/2016 4/25/2016

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 

об’єктах підвищеної 

небезпеки, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

28

Фермерське господарство "Журавушка", 

Броварський район, с. Пухівка, вул. 

Рибальська, 2-А, (Броварський р-н, смт. 

Калинівка, вул. Чернігівська, 9) 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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

4/11/2016 4/25/2016

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 в АПК та СКС, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці



29

ТОВ "ПолімерПак", 03162, м.Київ, проспект 

Леся Курбаса, 10-Б, кв.48;КВЕД 22.21

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.

5/4/2016 5/18/2016

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

30

ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50", м. 

Бровари, вул. Кутузова, 2А., КВЕД 42.11

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці

5/10/2016 5/23/2016

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  у будівництві на 

транспорті та звязку; Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки; Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами; 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

31

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-

ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ"

( СП ТОВ "НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ" ), 

08420, Київська область, Переяслав-

Хмельницький район, с. Переяславське, вул. 

Привокзальна, буд. 2 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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки
5/10/2016 5/24/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів з питань дитячої праці 

та інших нормативно правових 

актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

32

Київська міська клінічна лікарня №10, 

м.Київ,пр-т Голосіїівський,59-Б, КВЕД 85.11.1

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання 

нормативно – правових актів з питань охорони праці.

5/23/2016 5/27/2016

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 в АПК та СКС; Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами



33

ПАТ "Готель Голосіївський", м. Київ, пр-кт 

Голосіївський , 93, КВЕД: 55.10

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.

5/23/2016 5/31/2016

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 в АПК та СКС; Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки; Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спору

34

ТОВ "Марбет" Київська область, 

Бориспільський район, с. Рогозів, вул. 

Вітчизняна 11 КВЕД: 31.01;  40.20

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці

6/1/2016 6/15/2016

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 

об'єктах підвищеної 

небезпеки

35

ПП «Євросем»,   08460, Київська область, 

Переяслав-Хмельницький район, с. Ташань, 

вул. Шевченка, 29а, 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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

6/7/2016 6/21/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів з питань дитячої праці 

та інших нормативно правових 

актів 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки. Відділ 

нагляду в АПК та СКС

36

ТОВ "Агрофірма "Іванків", Київська область, 

Бориспільський район, с. Іванків, вул. 

Харківська, буд. 41, 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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

6/8/2016 6/22/2016

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 у будівництві, 

транспорті та зв’язку; Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами



37

Київська міська клінічна дитяча інфекційна 

лікарня, м. Київ, вул. Дегтярівська, 23, КВЕД 

86.10; 85.11.1

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання 

нормативно – правових актів з питань охорони праці.

6/13/2016 6/20/2016

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 в АПК та СКС; Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

38

ТОВ "СПМК-2 Теплицятехмонтаж", 07400, 

Київська область, м.Бровари, вул.Кутузова, 

8А; КВЕД 41.20

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці

6/15/2016 6/29/2016

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 

об’єктах підвищеної 

небезпеки, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

39

ПП «АП «Укртранс», 07451, Київська область, 

Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Івана 

Кожедуба буд.2.,КВЕД 49.41

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.

6/20/2016 6/29/2016

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  у будівництві на 

транспорті та звязку, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

40

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА", 08500, 

Київська обл., місто Фастів, вул. Пушкіна, 

будинок 3, КВЕД 11.05

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).

4/1/2016 4/15/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці



41

Олександрівська міська клінічна лікарня, 

м.Київ, вул. Шовковична, 39/1, КВЕД  86.10; 

85.11.1

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання 

нормативно – правових актів з питань охорони праці.

4/1/2016 4/15/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці. Відділ 

експертизи умов праці. Відділ 

нагляду в АПК та СКС; Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

42

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 

ХЛІБОКОМБІНАТ", місто Біла Церква, 

ВУЛИЦЯ ГОЛУБИНА, будинок 11,КВЕД 

10.71

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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.

4/4/2016 4/18/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

43

ТОВ "Компанія " Юнівест Маркетинг", 08500, 

Київська область, м. Фастів, вул. 

Поліграфічна, 10, КВЕД 18.12

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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.

4/4/2016 4/18/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

44

ТОВ «Сетагро Північ», 09634, с. Синява, вул. 

Шевченка 101, КВЕД 01.61.

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).

4/4/2016 4/18/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

45

ПАТ «Азбодеревскло»

Код ЄДРПОУ 00293002 04080 м. Київ вул. 

Фрунзе, 102,   КВЕД 23.63      

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці.

4/11/2016 4/25/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці. Відділ 

експертизи умов праці. Відділ 

нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку; Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами



46

Приватне акціонерне товариство «Маки» імені 

О.П. Сем’янівського, вул. Гагаріна, 1  

с.Макіївка Білоцерківський р-н Київської обл., 

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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.

4/11/2016 4/25/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки

47

ТОВ ТОРГОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ”ЛОТА”, м. Київ, пр-т 40-

річчя Жовтня, 89, КВЕД 68.20

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.

4/11/2016 4/22/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці, Відділ 

експертизи умов праці

48

ПАТ «Кагарлицьке», 09200, м. Кагарлик, вул. 

Якіра, 7, 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).

4/25/2016 5/13/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

49

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Серго-Трейд"   38416468  Київська обл. 

Володарський р-н  с. Завадівка вул. Шевченка, 

48 А, КВЕД 10.41

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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.

4/25/2016 4/29/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС, 

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

50

ТОВ "Агрофарм"   Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 113а, КВЕД:46.46. 21.10.

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці.

4/26/2016 4/29/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці. Відділ 

експертизи умов праці. Відділ 

нагляду в АПК та СКС. Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об'єктах підвищеної 

небезпеки



51

ПАТ "Богуславська суконна фабрика" 

м.Богуслав вул.Мисайлівська, 71. КВЕД: 13.20

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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці

5/4/2016 5/10/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

52

ПАТ "Борекс", с.м.т. Бородянка, вул. 

Індустриальна, 2, КВЕД 28.22

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). 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. 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки.

5/4/2016 5/17/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці;Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

53

ПП «Перал», с. Ст. Петрівці, вул. Дубрівська, 

8б; 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, 

будинок 8, КВЕД 31.01; 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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.

5/4/2016 5/17/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС

54

ТОВ «Укрізрамебель»,м. Вишгород,  вул. 

Ватутіна, 57 б, 01133, м.Київ,бул-р 

Л.Українки, 34 КВЕД 31.09

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).

5/4/2016 5/17/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС

55

ДП "Український науково-дослідний і 

проектно- конструкторський інститут 

будівельних матеріалів та виробів "НДІМВ" 

вул. Костянтинівська, 68, м. Київ, КВЕД 72.19.

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.Дотримання 

нормативно-правових актів з охорони праці.

5/10/2016 5/19/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці, Відділ 

експертизи умов праці; Відділ 

нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку



56

ПП „Горизонт”  09341, Київська обл. 

Володарський р-н., с. Мармуліївка, вул.  

Жовтнева, 5,   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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.

5/11/2016 5/20/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС, 

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

57

ТОВ "Фірма "ІНОР", м. Київ, вул.Печенізька, 

б. 32, КВЕД: 68.20 

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці

5/16/2016 5/30/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці. Відділ 

експертизи умов праці. Відділ 

нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку

58

ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад санаторного 

типу «Чайка» Київська обл., Богуславський 

район, село Чайки, вул. Замлиння, 15 КВЕД: 

86.10; 96.10

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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

5/16/2016 5/20/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

59

ПАТ «Миронівського заводу по виговленню 

круп і комбікормів» Київська обл., 

Миронівський район, місто Миронівка, вул. 

Елеваторна,1 КВЕД: 10.91

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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.

5/23/2016 5/27/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

60

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Володарка-Комбікорм" 09300, Київська обл. 

Володарський район смт.  Володарка,  вул. 

Миру 221 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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

5/23/2016 6/3/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС, 

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці



61

ПРАТ "Автокапітал", м. Київ, вул. 

Червоноармійська, буд. 15/2, КВЕД: 45.11

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.

6/1/2016 6/15/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці, Відділ 

експертизи умов праці;

62

ПРАТ "Фундамент",  м.Київ, вул. Раїси 

Окіпної, 4-Б, оф. 43-45  КВЕД: 41.20; 43.99

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.

6/1/2016 6/15/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці. Відділ 

експертизи умов праці. Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами. Відділ нагляду  у 

будівництві на транспорті та 

звязку.

63

ТОВ "Трансконтиненталь", м. Київ, вул. 

Воровського, буд. 49, КВЕД: 49.41

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці.

6/1/2016 6/15/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці. Відділ 

експертизи умов праці. Відділ 

нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку



64

ТОВ "Сушія", м. Київ, вул.Московська, 29-а, 

КВЕД 56.10

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.

6/6/2016 6/17/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці, Відділ 

експертизи умов праці

65

КП УЗН Подільського р-ну, м. Київ, вул. 

Дмитрівська, 16-А, КВЕД 81.29;  01.41

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.                     

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/7/2016 6/20/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці. Відділ 

експертизи умов праці. Відділ 

нагляду в АПК та СКС. Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об'єктах підвищеної 

небезпеки

66

ТОВ "БКФ Граніт" 04073, м.Київ, ВУЛ. 

СИРЕЦЬКА, будинок 33, ЛІТЕРА "С", КВЕД 

49.41

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.

6/8/2016 6/21/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці, Відділ 

експертизи умов праці; Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки; Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

зв’язку, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами



67

Первинна профспілкова організація завод 

"Енергія Київенерго" м.Київ, вул.Колекторна 

44, КВЕД 94.20

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці

6/13/2016 6/30/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці, Відділ 

експертизи умов праці; Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки

68

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РБУ-56"

( ПРАТ "РБУ-56" ) ,м. Київ, вул. Куринівська, 

16а; м.Київ, ВУЛИЦЯ ПУГАЧОВА, будинок 

17, квартира 6, КВЕД 43.33

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці. Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці

6/13/2016 6/27/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці, Відділ 

експертизи умов праці. Відділ 

нагляду  у будівництві на 

транспорті та звязку; Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

69

Публічне акціонерне товариство «Городище-

Пустоварівський бурякорадгосп»  09310, 

Київська обл. ,Володарський р-н., с. Городище-

Пустоварівське,вул. Радгоспна, 1, 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). Дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки

6/13/2016 6/22/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ нагляду в АПК та СКС, 

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

70

ТОВ "Астек-Сервіс",  03148, м. Київ, вул. 

Гната Юри, 7,  КВЕД: 68.20

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

6/13/2016 6/24/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці, Відділ 

експертизи умов праці



71

ТОВ "Кіра пластініна Україна", м. Київ, вул. 

Драгоманова 10/10, юр. адреса: м. Київ, 

вул.Миколи Пимоненка,13, корп. 6, літера А, 

оф.30, КВЕД 46.16 

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.

6/20/2016 6/30/2016

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-

правових актів 

Відділ гігієни праці, Відділ 

експертизи умов праці

72

КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН З 

ДЕРЖАВНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ З ОХОРОНИ 

ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН ПО М.КИЄВУ 

ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

( КИЇВСЬКИЙ ОБЛДЕРЖЕКСПЕРТЦЕНТР ) 

смт. Гостомель, вул. Червоноармійська, 152В, 

(03062, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИСТЯКІВСЬКА, 

будинок 4, офіс 1) КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

4/4/2016 4/6/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

73

СТОВ «Лука»,  Таращанський  район, с. Лука, 

вул. Шевченка, 3, КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 4/4/2016 4/6/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

74

ТОВ "Саватекс-Декор",  м. Київ, вул. 

Скляренка, 5, КВЕД 46.73

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/4/2016 4/8/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

75

ТОВ «Євроседія», К-Святошинський р-н,                     

с. Горенка, вул. Леніна, 205-а, КВЕД: 20.30.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/4/2016 4/8/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

76

КП "УЗН Соломянського району",                                 

м. Київ, вул. Ново-Польова, 95, КВЕД: 01.41.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/5/2016 4/8/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

77

ПП «Соснова», П. Хмельницький р-н, с. 

Соснова,  вул. Жовтнева, 9,КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/5/2016 4/8/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

78

Сільськогоспотарське товариство з 

обмеженою відповідальністю  «Дібрівка – 

Агросервіс»  ЄДРПОУ-32573079  КВЕД - 

01.11

09831 Київська обл. Тетіївський р-н. с. 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/5/2016 4/8/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду за 

79

ТОВ "МЕДЕСТЕТЦЕНТР", юридична адреса:   

м. Київ, вул. ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 

47, фактична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 

11 г, КВЕД: 86.22 .

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

4/5/2016 4/8/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



80

ТОВ «Сім Кольорів», м. Київ, Дніпровський р-

н, вул. Павла Усенка, 8-А КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 4/5/2016 4/8/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

81

ВП НУБіПУ "Навчально-дослідне 

господарство "Ворзель", Київська обл., м. 

Ірпінь, смт.  Ворзель,  вул. Крупської, 2        

КВЕД: 01.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

4/11/2016 4/13/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

82

ДУ "Інстиут урології  НАМН України",  

м.Київ, вул. Коцюбинського, 9 а, КВЕД: 86.10.

Дотримання нормативно – правових актів з питань 

охорони праці. Дотримання вимог законодавства про 

працю (колективний договір, оформлення трудових 

відносин, робочий час, час відпочинку, оплата праці, 

особливості використання праці осіб, що потребують 

4/11/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів. 

Відділ гігієни праці. Відділ 

83

ТОВ "Іванківський Агротехсервіс", 

Іванківський р-н, смт. Іванків, вул. Горького, 

12 б, КВЕД: 16.10.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 4/11/2016 4/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

84

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА 

ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ",  

Вишгородський район, с. Лютіж, вул. 

Шевченка,92, КВЕД: 72.19

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

4/12/2016 4/15/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

85

Комунальний Заклад Київської Обласної Ради 

"Обласний Дитячий Санаторій " Поляна", Вул. 

Лісна, 1, С. Дернівка, Баришівський Район, 

Київська Область КВЕД 85.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

4/12/2016 4/15/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

86

ТОВ "СМАЧНА КОМОРА", м. Київ, вул. 

Каунаська, 13, КВЕД: 47.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 4/12/2016 4/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

87

ТОВ «Кіс Агро», Згурівський р-н, с. 

Безуглівка,  провулок Парковий ,13  КВЕД: 

01.11.0:

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 4/12/2016 4/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

88

Товариство з обмеженою відповідальністю  

„Агрофірма „Надія” ЄДРПОУ-24689710

 КВЕД - 01.30

09852 Київська обл. Тетіївський р-н. с. 

Горошків вул. Пастушенка,2

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/12/2016 4/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

89

ТОВ «Ківшовата Агро», Таращанський район,  

с. Ківшовата, вул. Леніна, 67, КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/13/2016 4/15/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

90

Бортницьке МУВГ ім. Гаркуші М.А., м. Київ, 

вул. Леніна, 34, (масив Бортничі), КВЕД: 

01.41.0

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/18/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

91

ДУ " Національний інститут хірургії та 

трансплантології", м.Київ, вул. Г.Севастополя, 

30 КВЕД: 86.10.

Дотримання нормативно – правових актів з питань 

охорони праці.
4/18/2016 4/29/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

92

КП Щасливської сільської ради, Житлово-

комунальний комбінат «Щасливський», с. 

Щасливе, Бориспільський р-н, вул. Лисенка, 1,

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/18/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

нагляду в машинобудуванні та 



93

ПП «ЛЕВ», Бородянський р-н, с.Загальці, вул. 

Жовтнева, 67-А, КВЕД: 18.10. 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/18/2016 4/20/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

94

СГВК "Промінь", Іванківський р-н, с 

Сидоровичі, КВЕД: 01.50

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/18/2016 4/21/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки

95

ТОВ «Елекон», К-Святошинський р-н,                         

вул. Київська, 19,  КВЕД: 20.30.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/18/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

96

ДП "Поліське лісове господарство" Поліський 

район, с. Радинка, вул. Миру, 48 КВЕД: 02.10.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/19/2016 4/22/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

97

Приватне сільськогосподарське підприємство 

"Кривець" ЄДРПОУ-30831027 КВЕД 01.11

09414 Київська обл. Ставищенський р-н. с. 

Кривець, вул. Шевченка, 35

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

4/19/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

98

ТОВ "Інформаційно-аналітична агенція , 

«НАШ ЧАС» м. Київ, Шевченківський р-

н, вул. Рейтарська, 35-А, КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/19/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

99

ТОВ "ТРЕН", м.Київ, вул. Комінтерну, 

будинок 12, КВЕД: 47.19 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 4/19/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

100

ТОВ «Сузір’я» - Станишівка» Таращанський  р-

н. с.Станишівка, вул. Перемоги, 7,  КВЕД: 

01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/19/2016 4/21/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

101

Димерська районна лікарня,вул.Революції,320 

м.Димер, Київська область.КВЕД:86.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки

102

Київська міська клінічна лікарня № 4 м. Київ, 

вул. Соломянська, 17, КВЕД: 85.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/25/2016 5/18/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

103

ПП «Мішель», Київська обл., Бородянський р-

н, смт Бородянка, вул. Вокзальна, 2-А-1, 

КВЕД: 16.10. 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/25/2016 4/27/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

104

ТОВ "БМБ Компаунд", м.Бровари, переулок 

Тупий, 5, КВЕД: 15.84.0

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

105

ТОВ «Аніта», К-Святошинський р-н, с. 

Чайки,1 а, КВЕД: 20.30.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



106

ТОВ "Старокиївське торгово-закупочна база"  

Броварський район, смт. Калинівка, вул. 

Ігорева, 2, КВЕД: 15.31.1

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/26/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

107

ПП "Росава Агро», Миронівський район,                         

с. Росава, вул. Польова, 3-А, КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/26/2016 4/29/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

108

ПРАТ "АМЕТИСТ", м. Київ, КОНТРАКТОВА 

ПЛОЩА, будинок 4, КВЕД: 52.48.2 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/26/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

109

ТОВ "Білицьке деревообробне підприємство" 

К.Святошинський район, смт. Коцюбинське,                     

вул. Пономарьова, 32,  КВЕД: 20.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

4/26/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

110

ТОВ «Право», Згурівський р-н, с. Право 

Жовтня,  вул. Чапаєва,42 КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

4/26/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

111

ТОВ «УКРПОЛІГРАФПРОДУКТ»

м. Київ, Оболонський р-н, 

просп. Оболонський, 23-А 

КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/26/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

112

КП "УЗН Святошинського району",                                

м. Київ,  вул. Туполєва, 21, КВЕД: 01.41.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

113

СПВ "Джерело", К-Святошинський р-н, с. 

Юрівка, вул. Набережна, буд. 24, КВЕД: 20.30.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

114

ТОВ "Баліс" Київська обл., Бородянський р-н, 

смт Бородянка, вул. Вокзальна, 4-А,   КВЕД 

10.84.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

115

ТОВ "ДЕСНА-СЕРВІС", 02094, м. Київ, вул. 

Краківська, 14/6,  КВЕД: 93.02 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

116

ТОВ "Княжа-Авіла" , Броварський район,               

с. Красилівка, вул. Механізаторів, 3 КВЕД: 

15.71.0

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

117

ТОВ «Привокзальний ринок», м. Березань, 

Привокзальна,18, КВЕД: 47.89.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

5/4/2016 5/6/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці



118

ТОВ «Торговий дім «Шантіль», вулиця 

Пархоменка, 34/102, смт. Баришівка КВЕД 

10.72

Дотримання вимог законодавчих та нормативно - 

правових актів з охорони праці 
5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

119

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Тетіївський пряник» ЄДРПОУ-36178864, 

КВЕД - 10.72, 09800 Київська обл. Тетіївський  

р-н. м. Тетіїв вул. Цвіткова будинок 69

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

120

Дочірнє підприємство "Дитячий оздоровчий 

табір санаторного типу "Ювілейний" 

Закритого Акціонерного Товариства  - Фірми 

"Укргідроспецбуд ", с. Дернівка, 

Баришівський район, Київська область КВЕД 

55.23

Дотримання вимог законодавчих та нормативно - 

правових актів з охорони праці 

5/10/2016 5/13/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

121

ДП "Вищедубечанське лісове господарство", 

Вишгородський район, с. Пірново, вул. 

Лісова,1, КВЕД: 02.10.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/10/2016 5/13/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

122

ТОВ "Хлібні технології", м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 7,  КВЕД: 10.71.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 5/10/2016 5/13/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

123

ТОВ «ГУДВІН», м. Київ, вул. Артема, 18-Д, 

КВЕД: 56.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/10/2016 5/13/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

124

ПрАТ "Сьогодні Мультімедіа",  

Вишгородський район, м. Вишгород, вул. 

Шолуденка, 19, КВЕД: 58.31.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/11/2016 5/16/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці

125

ТОВ "Яворина Бетріб", м. Вишгород, вул. 

Ватутіна, 123, КВЕД: 16.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/11/2016 5/16/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки

126

ТОВ «Хліб Біличі»  м. Ірпінь, смт. 

Коцюбинське, вул. Шевченка, 5   КВЕД 10.84.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/11/2016 5/13/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

127

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Агрокомплекс-Узин»,                                        

вул. Першотравнева,1А,с. Мала Антонівка, 

Білоцерківський р-н Київської обл. КВЕД:  

01.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

5/11/2016 5/13/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

128

Плахтянський завод  "Укрзооветпромпостач» 

Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, 

вул. Кавказька, 4 

 КВЕД 18.10.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

5/16/2016 5/18/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами



129

ПрАТ "АФ  Березанська птахофабрика"  

КВЕД: 01.47

Дотримання вимог законодавчих та нормативно - 

правових актів з охорони праці. Безпечного ведення 

гірничих робіт 

5/16/2016 6/3/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ гірничого нагляду; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

130

СВК «Германівське», Обухівський р-н, с. 

Германівка, вул. Хмельницького, 22б,  КВЕД: 

01.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 5/16/2016 5/18/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

131

СТОВ "Колос-2000" Броварський р-н., с. 

Гоголів, вул. Котовського, 8,  КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/16/2016 5/20/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

132

ВАТ "Комарівська меблева фабрика"; 

Київська обл., Макарівський р-н, с. Комарівка; 

вул. Леніна, 25, КВЕД:16.10.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/17/2016 5/20/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

133

ДП «Кюне і Нагель», м. Ірпінь,                            

смт. Гостомель, вул. Садова, 26-А, КВЕД: 

52.10.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/17/2016 5/20/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

134

Національний ботанічний сад ім. 

М.М.Гришка, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1, 

КВЕД: 01.41.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

5/17/2016 5/20/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

135

Приватне підприємство"Золотий короп" 

ЄДРПОУ-34341045, КВЕД- 03.22

09442 Київська обл. Ставищенський р-н.с. 

Станіславчик  вул. Набережна 15

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

5/17/2016 5/20/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

136

Приватно-орендне сільськогосподарське 

підприємство «Дніпро» Київська обл.  

Кагарлицький р-н, с. Стайки, вул. Шкільна, 

КВЕД: 1  01.11  

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/17/2016 5/20/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

137

ТОВ «Видавничий Центр «АКАДЕМІЯ»,  м. 

Київ, Шевченківський р-н,  вул. Довженка,  

КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/17/2016 5/20/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

138

ТОВ «ЧАЙКОФ-ДАРНИЦЯ», М. КИЇВ, ВУЛ. 

ЛЮТЕРАНСЬКА БУД. 6, ЛІТ."А", КВЕД: 

46.90 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/17/2016 5/20/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

139

СГВК "Перемога" ,Іванківський р-н., с. Кухарі, 

вул. Леніна, 4, КВЕД 01.11; 01.50

 Дотримання вимог законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
5/23/2016 6/3/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



140

ПАТ "Софія", м. Бровари, бул. Незалежності, 

16, КВЕД: 14.39.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

5/23/2016 5/27/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

141

ПП «Тайкун» м.Київ, вул. М.Грушевського, 

будинок 28/2, Н/П №43 (факт - смт. 

Бородянка)    КВЕД 46.90.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/23/2016 5/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

142

ТОВ «Ірбіс»,  Обухівський р-н, с. ст. 

Безрадичі,           вул. Київська, 5, КВЕД: 15.20.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

5/23/2016 5/25/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці

143

Боярська ЗОШ № 1, К-Святошинський р-н, м. 

Боярка, вул. Лисенка, 11/23, КВЕД: 85.05.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 5/24/2016 5/27/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

144

ПРАТ "АК "ПЕРЛИНА", м. Київ, вул. Б. 

ГМИРІ, буд. 1, КВЕД: 68.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/24/2016 5/27/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

145

Сільськогосподарське товариство з 

обмеженою відповідальністю 

«Співдружність», Київська обл., смт Рокитне 

вул..Поповича,41А, КВЕД:  01.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
5/24/2016 5/27/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки

146

ТОВ  "ФІРМА "ОЛЕАНДР" вулиця 

Будьонного, 17, С. Лукаші, Баришівський 

район, Київська область КВЕД 01.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно - 

правових актів з охорони праці 5/24/2016 6/13/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки

147

ТОВ "ВЕНЕТО", м. Київ, вул. 

Дероевообробна, ,5 КВЕД: 36.14.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 5/24/2016 5/27/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

148

Боярська ЗОШ № 2, К-Святошинський р-н,              

м. Боярка, вул. Жовтнева, 49, КВЕД: 85.05

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/1/2016 6/3/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки

149

ПП "Мілльвілль", м. Київ, вул. Бориспільська, 

9, КВЕД: 10.71.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/1/2016 6/3/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

150

ТОВ "РІТАС", м. Київ, вул. Декабристів, буд. 

12/37, КВЕД: 86.23

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/1/2016 6/3/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

151

ТОВ «Агро логістика Україна» м. Яготин, 

вулиця Поштова, 56А,   Київської області 

КВЕД 63.12

Дотримання вимог законодавчих та нормативно - 

правових актів з охорони праці 
6/1/2016 6/3/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки



152

ТОВ «Бела Центр», м. Березань, 

Комсомольська,15 А, КВЕД: 52.10.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/1/2016 6/3/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

153

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Ольшаницький елеватор»,     Київська обл., 

Рокитнянський р-н,  с. Ольшаниця, 

вул..Леніна,42а      КВЕД:   46.21

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/1/2016 6/3/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

154

ДП «Санаторій Україна», м. Ірпінь, смт. 

Ворзель, вул. Карла Лібкнехта, 26, КВЕД: 

10.72; 86.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/6/2016 6/9/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

155

Київська міська клінічна лікарня №2,  м. Київ, 

вул. Краківська, 13 КВЕД: 85.11.1

Дотримання нормативно – правових актів з питань 

охорони праці. 6/6/2016 6/10/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами

156

КП "Бровари-Благоустрій", м.Бровари, вул. 

Кутузова, 2, КВЕД: 90.02.; 81.30

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/6/2016 6/10/2016

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

котлонагляду та підйомними 

спорудами Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки

157

СГВК ім.Мічуріна, Іванківський р-н,с.Кухарі 

вул.Леніна,4 КВЕД:01.50

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/6/2016 6/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

158

Малютянська ЗОШ, с. Малютянка, К-

Святошинський р-н, вул. Перемоги, 1, КВЕД: 

85.05.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/7/2016 6/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

159

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ"

( ПАТ "РОКИТНЯНСЬКИЙ КХП" ),   Київська 

обл., Рокитняський р-н.  смт Рокитне, вул.. 

Вокзальна ,222   КВЕД: 46.21;  52.10

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). 6/7/2016 6/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

160

СВК «Ріжки», Таращанський  район, с. Ріжки,              

вул. Нагірна,1, КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/7/2016 6/9/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



161

ТОВ "ВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ", м. Київ, вул. 

Воздвиженська, 60 а,  КВЕД: 55.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/7/2016 6/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

162

ТОВ «Українська Видавничо-промислова 

група», м. Київ, Шевченківський р-н, вул. 

Рейтарська, 35-А, КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/7/2016 6/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

163

ДП «Чайка», (філія Дударків), м.Київ,               

вул. Гарматна, 38, КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/8/2016 6/10/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

164

СТОВ «Лукянівське», с. Лук’янівка, 

Баришівського району, Київської області 

КВЕД 01.11             

Дотримання вимог законодавчих та нормативно - 

правових актів з охорони праці 6/8/2016 6/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки

165

ПП «Сучасник», м. Ірпінь, мт.Коцюбинське, 

вул. Горького, 5, КВЕД: 36.00

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/13/2016 6/16/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

166

СТОВ "Войтовське",  Броварський район, с. 

Зоря, вул. Гагаріна, 1,  КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 6/13/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

167

ТОВ "Співдружність", м. Київ, провулок 

Куренівський, 19/5. КВЕД 15.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/13/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

168

ДП "Бориспільське лісове господарство" 

Бориспільський район, с. Гора, вул. Лісова, 1, 

КВЕД: 02.10.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/14/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

169

Сільськогосподарське Товариство з 

обмеженою відповідальністю ім.Леся 

Сердюка, вул. Леніна, 24, с. Бзів, 

Баришівський район, Київська область КВЕД 

01.30

Дотримання вимог законодавчих та нормативно - 

правових актів з охорони праці 

6/14/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

170

ТОВ "ДОМУС ГОТЕЛЬ-1", м. Київ, вул. 

Ярославська, 19, КВЕД: 55.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/14/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

171

ТОВ "Науково-видавничий центр 

"ІНФОРМАВТОДОР, "м. Київ, Печерський р-

н, бул. Лесі Українки, 5 А КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/14/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС



172

ТОВ «САПФІР», м. Київ, Подільський р-н,   

вул. Фрунзе, 17/2, КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/14/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

173

ПП "Агро - техспілка",Київська обл., 

Миронівський  район, село Каратеші , вул. 

Незалежності , буд. 29, КВЕД: 46.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/16/2016 6/29/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

174

ПОСП «Дружба», Богуславський  район, 

с.Бране Поле, вул. Центральна, 11, КВЕД: 

01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/20/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці



175

ТОВ "ВП "Зелена хвиля", Іванківський р-н.,                 

с. Термахівка, вул. Поліська, 13,  КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/20/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

176

ТОВ "Молочна компанія", Броварський р-н., с. 

Літочки, вул. Червоноармійська, 16, КВЕД: 

10.51.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/20/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

177

ТОВ АФ “Крюківщина”, Києво-

Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. 

Балукова, 1, КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/20/2016 6/23/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

178

ПП «Строкова Агро»,   П. Хмельницький р-н,              

с. Строкова, вул. Центральна,1  КВЕД: 01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/21/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки

179

Приватне сільськогосподарське підприємство 

«Дзвеняче» ЄДРПОУ-32573110, КВЕД-01.30, 

09820 Київська обл. Тетіївський район с. 

Дзвеняче вул. Набережна, 44  

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/21/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

180

ТДВ «Яготинське хлібоприймальне 

підприємство», м. Яготин, вулиця 

Привокзальна, 24, КВЕД 63.12

Дотримання вимог законодавчих та нормативно - 

правових актів з охорони праці 
6/21/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки

181

ТОВ "ГАРАНТ НЕРУХОМІСТЬ" ПОДОЛ 

ПЛАЗА, ГОТЕЛЬ, Юридична адреса: м. Київ, 

вул. Шота Руставелі, буд. 32.

Фактична адреса: 04071, м. Київ, вул. 

Костянтинівська, 7А,  КВЕД: 55.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/21/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

182

ТОВ "Клініка" Надія", м. Київ, вул. Кривоноса, 

19 а,  КВЕД: 85.11.1. 

Дотримання нормативно – правових актів з питань 

охорони праці. 6/21/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

183

ТОВ "Книготорговельне об’єднання «ДКП», 

м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Павла 

Пістеля, 11, КВЕД: 58.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/21/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

184

ТОВ "СТЕРХ", м. Ірпінь, вул. Інтернаціоналу,  

105-Б,  КВЕД: 36.14.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/21/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці



185

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Елеватор «Успіх Рокитне», Київська обл. смт. 

Рокитне   вул. Телешівська, 24,  КВЕД:  52.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/21/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

186

ДП ДГ "Новосілки", с. Новосілки,                                     

К-Святошинського р-ну, вул. Озерна, 20,                

КВЕД: 90.01.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/27/2016 6/30/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

187

КП "УЗН Шевченківського району "    м. Київ, 

пр. Перемоги 82-А КВЕД: 01.41.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/27/2016 6/30/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС

188

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Вектор»   ЄДРПОУ-32573131, КВЕД-10.91,

09800 Київська обл. Тетіївський  р-н. м. Тетіїв 

вул. Плоханівська, 76  

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/29/2016 6/30/2016

Відділ нагляду в АПК та СКС Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

189

Державне підприємство "Завод порошкової 

металургії",  Київська обл., м. Бровари, 

Промвузол, КВЕД 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

4/1/2016 4/15/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

190

ТЕЦ-5 СВП "Київські ТЕЦ ПАТ "Київенерго", 

м. Київ, вул. Промислова, 4, КВЕД 35.11

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

4/1/2016 4/15/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки. Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

191

ТЕЦ-6 СВП "Київські ТЕЦ ПАТ "Київенерго", 

м. Київ, вул. Пухівська, 1/а, КВЕД 35.11

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

4/1/2016 4/15/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці



192

ПАТ "КИЇВМЕТАЛОПРОМ", Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. 

Індустріальна, 7, КВЕД 25.11 

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

4/4/2016 4/20/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

193

ПрАТ "ВИШНІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-

КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД",  Київська обл., 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, м. 

Вишневе, вул. Ломоносова,1,  КВЕД: 24.51

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

4/4/2016 4/18/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

194

ТОВ "ЗАВОД ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ "ДАН", Київська область, 

Києво-Святошинський район, с. Петрушки, 

вул. Миру, будинок 25-В 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

4/4/2016 4/8/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

195

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

А, КВЕД 33.14

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

4/11/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

196

ПрАТ «5-Й КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД», м. Київ, проспект Повітрофлоцький, 

64,  КВЕД 29.10 

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

4/11/2016 4/15/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки

197

ТОВ "Вольт Енерго Групс", м. Київ, вул. 

Янтарна, 5-в, фактична: вул. Магнітогорська, 

1а, КВЕД 33.14

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

4/11/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці



198

Трипільська ТЕС ПАТ "Центренерго", 

Обухівський р-н, м. Українка, вул. 

Промислова, 1, КВЕД 35.11

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. 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).Порядок проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій; організації та 

проведення лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на робочих місцях. 

Атестація робочих місць за умовами праці, надання -не 

надання пільг та компенсацій за роботу в важких та 

шкідливих умоах праці та за особливий характер праці. 

Безпечного ведення гірничих робіт.

4/11/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

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 гірничого 

нагляду; Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки. Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

199

ПАТ "Завод КІНАП", м. Київ, вул. Фрунзе, 

160, КВЕД 25.99

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

4/12/2016 4/18/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

200

ПАТ "Білицький з-д "Теплозвуколяції", 

Київська обл.смт. Коцюбинське, вул. 

Пономарьова, 7, КВЕД 23.99

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

4/15/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

201

ДП "Радіовимірювач", м. Київ, вул. 

Колекторна, 24/26, КВЕД 26.11

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

4/18/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

202

ПАТ «Енергія», Київська обл., м. Обухів, вул. 

Промислова, 1, КВЕД 35.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з 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

4/18/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами. Відділ нагляду на 

виробництві і на обєктах 

підвищеної небезпеки

203

ПВКП "МЕТРОПРОМСЕРВIС", Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. 

Індустріальна, 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

4/18/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами



204

Приватне підприємство "Колір-К",  Київська 

обл., Сквирський р-н,  с. Кривошиїнці, вул. 

Шевченка, 8-А, юридична адреса: Київська 

обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, 

будинок 70  КВЕД 25.61

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

4/18/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

205

ТДВ «ПРОМОТОР ПЛЮС»,  Київська обл., 

Ставищенський район, смт. Ставище, вул. 

Цимбала Сергія, 9  КВЕД:  68.20, 25.61

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

4/18/2016 4/22/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

206

ПрАТ "БВК "Маяк", м. Київ, вул. Сирецька, 9, 

КВЕД 16.23

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

4/19/2016 4/25/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

207

КП КОР «Білоцерківсвітло», м. Біла Церква, 

вул. Мережна, 44А

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

4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки

208

ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 

"АНАЛІТПРИЛАД", м. Київ, вул. Полковника 

Шутова, 16, КВЕД  68.20, 26.51

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

4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами. Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

зв’язку

209

ТОВ "Селком", м. Київ, вул. Фрунзе, 24а 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

4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

210

ТОВ "Тісер", юридична адреса: м. Київ, вул. 

ГОРЛІВСЬКА, 200; фактична адреса: Київська 

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

КВЕД 46.69, 28.93

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

4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці
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ПАТ "Київобленерго", м. Київ, вул. Стеценка, 

1-а, КВЕД 35.11

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

4/28/2016 5/16/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки. Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

212

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ 

ІМ.ПИСЬМЕННОГО, юридична адреса: м. 

Київ, вул. Горького, 50; фактична адреса: 

Київська обл.,  м.Фастів,  вул. Соборна, буд. 

1А, КВЕД: 25.93

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

5/4/2016 5/13/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

213

ТОВ "Кій-В", м. Київ, вул. Гарматна, 6, КВЕД 

28.93

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

5/4/2016 5/13/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

214

ТОВ "Сакура І", м. Київ, вул. Голосіївська, 7, 

КВЕД 23.12 м.Київ, юридична адреса: 

ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9, 

корпус 61

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

5/4/2016 5/13/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

215

ТОВ «Новаслав», м. Київ вул. Звіринецька, 63, 

Дарницький р-н, КВЕД 27.52

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

5/4/2016 5/13/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

216

ДП "СТIМЕКС-ПРОФIЛЬ", м. Василькiв, 

Тракторна, 11-а, юридична адреса: м.Київ, 

ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 

20-А, квед 22.23 46.73

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

5/10/2016 5/20/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

217

ТОВ "ЗАВОД ЦЕНТР-СІТКА",   Київська 

область,  Білоцерківський район, м. Узин, вул. 

Заводська, 12, , КВЕД:29.93

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

5/10/2016 5/13/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки. Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами
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ДП "НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТОЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ", м. Київ вул. 

Бориспільска, 9, Дарницький р-н, КВЕД 20.51

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

5/16/2016 5/20/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

219

ПрАТ «СВС-Дніпро», м. Вишгород, вул. 

Шкільна, 4, КВЕД 45.10

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

5/16/2016 5/20/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

220

ТОВ ІСМ  "Промінь"  м. Біла Церква  вул 

Леваневського, 87  КВЕД:28,30

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

5/16/2016 5/20/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

221

ТОВ «Техелектро-79», Київська обл., м.Фастів, 

вул. Радянська, буд. 27, кв. 7, КВЕД 43.21

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

5/17/2016 5/30/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

222

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 

"ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 

ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

(ННЦ "ІМЕСГ" НААН), Васильківський р-н, 

смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11 квед 72.19

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

5/23/2016 5/31/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

223

ПАТ "Інструментальний завод",  м. Київ вул. 

Мельникова, 2/10, КВЕД 25.73

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

5/23/2016 5/27/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

224

ПП "IНТЕР ПЛЮС", Київська обл., м. Біла 

Церква, вул. Князя Володимира, 3, к. 44, 

КВЕД 25.73

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

5/23/2016 5/31/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами
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ТОВ «Зазим’я Енерго-Сервіс», Київська обл., 

Броварський р-н, с. Зазим’я, вул. Радченко, 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

5/23/2016 5/30/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

226

ТОВ ФІРМА "АВТОТЕХНІКА", Київська обл., 

м. Біла Церква, вул. Товарна, 25,  КВЕД:45.20

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

5/23/2016 5/27/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

227

ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

"ГАЛАНТ", м.  Біла Церква , вул. таращанська, 

197а, КВЕД 28:62

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

6/1/2016 6/10/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

228

Завод «Енергія» ПАТ «Київенерго»,  м. Київ, 

вул. Колекторна, 44

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

6/1/2016 6/6/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки. Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

229

ТОВ  "РЕМБУДСПЕЦМАШ", Київська обл., 

Васильківський р-н, смт Калинівка, вул. 

Залізнична, 53 квед 43.22

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

6/1/2016 6/10/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

230

ТОВ "ДАБЛ ВАН", Київська обл., м. Біла 

церква, вул. Верхня, 3а, КВЕД 28.72.0, 

юридична адреса: м.Київ, КЛОВСЬКИЙ 

УЗВІЗ, будинок 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

6/1/2016 6/10/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

231

ТОВ «Енергоінвестмонтаж», м. Київ, вул. 

Братиславська, 52

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

6/1/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці



232

ТОВ  НВП «Енергогазпром-C», м. Київ, 

Антонова Авіаконструктора вул., 2/32, корп.1, 

к.31

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

6/7/2016 6/10/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

233

Філіал "Енергосервіс" ПАТ "Київенерго",  м. 

Київ, вул. Будівельників, 25

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

6/7/2016 6/10/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

234

ТОВ "ТЕХНОМЕБЛІ", Київська обл., смт. 

Чабани, вул. Машинобудівельників, 1  КВЕД 

31.01

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

6/8/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки

235

ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "БІЛОЦЕРКІВМАЗ", 

09100, Київська обл., місто Біла Церква, 

БУЛЬВАР 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 13.  

(ВУЛИЦЯ ФУРСІВСЬКА, 1-А, С. ФУРСИ, 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА 

ОБЛАСТЬ) КВЕД: 28.30

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. 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).

6/8/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки. Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

236

ПАТ «Томак», м. Київ, Подільський р-н, вул. 

Вікентія Хвойки, 15/15, КВЕД 25.12

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

6/13/2016 6/20/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки. Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

237

ТДВ «Агропрогрес», Васильківський р-н, смт. 

Гребінки, вул. Київська,186 квед 33.12

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

6/13/2016 6/24/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами



238

ТОВ "Промислово-будівельна компанія   

"Стальконструкція" , Київська область, м.Біла 

Церква, вул Глиняна, 15 , КВЕД:41.20  28.62 

юридична адреса: м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 37/48, офіс 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

6/13/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

239

ПрАТ "ЕРА", м. Обухів,  вул. Каштанова,72 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

6/14/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

240

ТОВ "ЗАТ Ерго”, м. Обухів вул. Жовтнева, 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

6/14/2016 6/17/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки

241

ПП  «Завод «Імпекс Сплав»,Київська область, 

м. Біла Церква,  вул. Гайок, 4а  КВЕД: 24.43 

46.75

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

6/20/2016 6/30/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

242

ТОВ "Радиком",  Київська обл.,   м.Ржищів, 

вул. Радіаторська.42.  КВЕД,  27.51, юридична 

адреса  м.Київ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, 

будинок 6

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

6/20/2016 6/30/2016

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

243

КП "Вишнівськтеплоенерго"; 08132, Київська 

обл., Києво-Святошинський район, м. 

Вишневе, вул. Київська, 11; КВЕД : 43.22.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/4/2016 4/8/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

244

ПАТ "Калинівський завод "Будперліт"; 07443, 

Київська обл., Броварський район, смт. 

Калинівка, вул. Ігорева, 1; КВЕД: 23.99

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

4/11/2016 4/15/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

245

ТОВ «Прогрес-92»; м. Київ, вул. М. 

Тимошенка, буд. 2-а, кв.101, ЄДРПОУ 

19117928; КВЕД 45.50.0

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/11/2016 4/15/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

246

КП "Навчально-відновлювальний центр 

українського товариства глухих"; м. Київ, 

Пуща-Водиця, вул. Курортна, 6; КВЕД: 85.32

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/12/2016 4/15/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки



247

ВАТ "СПМК-509"; Київська обл., м. Бровари, 

вул. Щолківська, 4; КВЕД: 45.21.1

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/14/2016 4/20/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

248

Мале підприємство  "Промкомплекс" у фомі 

товариства з обмеженою відповідальністю; 

04209, м.Київ, вул. Героїв Дніпра, 32-А; КВЕД 

29.22.2

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/18/2016 4/29/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

249

ТОВ БК Промінь; м. Київ, вул. Руданського, 

3а; КВЕД: 45.20.0

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

4/18/2016 4/26/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

250

ДП "Червонослобідський спиртзавод"; 

Макарівський р-н, с. Червона Слобода, вул. 

Заводсьтка, 3; КВЕД:15.92.0    

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

251

ТОВ «Експрес-Механізація»; 02090, м.Київ, 

Харківське шосе, 19; КВЕД: 45.20.0

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

252

ТОВ "ВІРРА", 02121, м.Київ, Харківське шосе, 

182, офіс 224, КВЕД:81.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/3/2016 5/13/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

253

ТОВ "МБК "Симплекс"; м.Київ, вул.Княжий 

затон, 2/30; КВЕД: 41.21.1

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 5/10/2016 5/13/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

254

ПРАТ "Аеробуд"; 03146, м. Київ, вул 

Пшенична, 4; КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

5/16/2016 5/31/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку;Відділ 

нагляду на виробництві і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

255

ТОВ "Вікторія"; м.Київ, вул.Ново-пирогівська, 

62а; КВЕД: 70.20.0

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

5/24/2016 5/26/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

256

ТОВ "Станкосервіс"; м.Київ, пр. Палладіна, 

34, оф.419; КВЕД: 48.21.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки 5/26/2016 5/31/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

257

ТОВ «Елітна механізація будівництва»; Київ, 

вул. П.Лумумби, 5; КВЕД: 43.99

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/6/2016 6/15/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

258

ПрАТ "ПМК-23"; м. Макарів, вул. Дорожня, 

14; КВЕД: 23.61

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/7/2016 6/10/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку



259

ПрАТ "СПМК 241"; Київська обл., м. 

Бориспіль, вул. Запорізька, 16; КВЕД: 42.58

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/8/2016 6/27/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

260

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД 

ЄВРОФОРМАТ"

( ТОВ "ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ" ) 04073, 

м.Київ, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, будинок 21, 

ЛІТ. "Г" КВЕД: 29.22.2

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/13/2016 6/24/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

261

ТОВ "ВІМ-Інвест"; м. Київ, вул. Прирічна, 13; 

КВЕД: 46.66

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/14/2016 6/21/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

262

ТОВ "Фундамент"; м. Київ, вул. Колекторна, 1-

д; КВЕД:23.99

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки

6/14/2016 6/17/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

263

ТОВ "Трансбуд-ТБК"; Київська обл., с. 

Гореничі, вул.Леніна, 205; КВЕД: 43.12

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
6/22/2016 6/27/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

264

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУТБОЛЬНИЙ 

КЛУБ "ДИНАМО" КИЇВ" 

( ТОВ "ФК "ДИНАМО "КИЇВ" ) 01001, м.Київ, 

ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 3, 

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

5/10/2016 5/17/2016

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами. 

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів;Відділ з 

питань гігієни праці; Відділ 

експертизи умов праці; Відділ 

265

ПАТ "Київуніверсал", Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 

Київська, 21, КВЕД 77.39

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/1/2016 4/21/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в АПК та СКС. 

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

266

ПАФ «Савинці», Київська обл., 

Рокитнянський р-н,  с. Савинці, вул. Леніна, 4, 

01.11.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/1/2016 4/11/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки



267

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

( ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА 

"ДАРНИЦЯ", 02093, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 13, КВЕД 21.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці. Дотримання нормативно – 

правових актів з питань 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).Порядок проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій; організації та 

проведення лабораторно-інструментального контролю 

факторів виробничого середовища на робочих місцях. 

Атестація робочих місць за умовами праці, надання -не 

надання пільг та компенсацій за роботу в важких та 

шкідливих умоах праці та за особливий характер праці.

4/1/2016 4/21/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів. 

Відділ гігієни праці. Відділ 

експертизи умов праці. Відділ 

гірничого нагляду. Відділ 

нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

268

ТОВ "ПРАЙД АВТО ЦЕНТР", м.Київ, 

СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 101-Д КВЕД 

50.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/1/2016 4/11/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

269

ПП "Фірма "Дамис", м. Фастів, вул. 

Куйбишева, 32, кв. 9, 43.21; 43.22

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/4/2016 4/14/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

270

ПрАТ "Лекс Холдінг", м. Київ, вул. Лугова,12, 

КВЕд  68.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/4/2016 4/22/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

271

ТОВ ВТФ "ЕКМІ" Київська обл., м.Українка, 

вул.Промислова,5, КВЕД: 35.30; 20.42

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці. 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

4/4/2016 4/22/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

272

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МОЛНІЯ", вул. ТОРФЯНА, БУД. 26, СМТ 

БАРИШІВКА, БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, 

КИЇВСЬКА обл. КВЕД 36.63

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/5/2016 4/11/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

273

ПАТ "Укргазбуд", м. Київ, вул. 

Пироговського, 19, к. 2, ЄДРПОУ 14277604, 

КВЕД: 42.21

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки.
4/6/2016 4/26/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

274

Виробничий  кооператив «Пінофлот» м. Київ, 

вул. Дніпроводська, 1а КВЕД: 20.59

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/11/2016 4/20/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

275

ДП ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" кліничний 

санаторій "Жовтень", м. Київ, вул. Столичне 

шосе, 27 км КВЕД 86.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/11/2016 4/15/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в АПК та СКС. 

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами



276

ТОВ «Агроком ЛТД», Київська обл., м. 

Бориспіль вул. Завокзальна, 3, КВЕД 01.13

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/11/2016 4/15/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

277

ТОВ «Фаркос», смт. Гостомель, Леніна, 360,               

КВЕД: 21.10.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки
4/11/2016 4/15/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в АПК та СКС

278

КП Рокитне ЖЕП, Київська обл.,  смт 

Рокитне, вул. Ентізіастів, 7,  КВЕД 38.11 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/18/2016 4/29/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

279

ПП "ТРЕСТ-ЕНЕРГО-БУД", КИЇВСЬКА ОБЛ., 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, 

М.БОЯРКА ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКА БУД. 27, 

43.22

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/18/2016 4/22/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

280

ТОВ НВФ "Пластмодерн" Київська обл., смт. 

Коцюбинське,ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, 

будинок 1, КВЕД 22.21

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/18/2016 4/25/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

281

ТОВ «РИТМ»  Київська обл., м. Обухів, вул. 

Київська, 130  КВЕД:43.99

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/20/2016 4/29/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

282

ПАТ "Київгаз", м. Київ, вул. Кіквідзе,4-Б 

КВЕД 35.22

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

4/21/2016 5/13/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці. Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами; 

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів;Відділ з 

питань гігієни праці; Відділ 

експертизи умов праці

283

КП «Виробниче управління житлово-

комунального господарства-1», 

Білоцерківський р-н, м.Узин, вул.Леніна, 20а 

ЄДРПОУ 35088890 КВЕД 35.30

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки.  

4/25/2016 5/13/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

284

ТОВ "Промінь", м. Київ, вул. Гоголівська, 25 Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

285

Державна організація "Комбінат "Прогрес" 

Держкомрезерву України, м. Київ, бул. Лепсе, 

24 КВЕД 81.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/26/2016 4/29/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки



286

ЗАТ «Білицький завод Теплозвукоізоляція» 

Київська обл.смт. Коцюбинське, вул. 

Пономарьова, 7, КВЕД 23.99

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку. Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

287

ПІІ Анкл Сем, м.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, 

вул.. ВОЛОДИМИРСЬКА, 97/37 КВЕД 56.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 5/4/2016 5/6/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

288

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

Курбаса, 10б, к. 48 (поштова адреса: 01011, м. 

Київ, вул. Арсенальна, 1/4) КВЕД 22.22

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/4/2016 5/13/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

289

ТОВ „Саксес груп”, Київська обл., м. 

Васильків вул.  Декабристів, 60/29, 43.22

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/4/2016 5/13/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

290

ВАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-

будівельне товариство", Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Північна, 54, КВЕД 23.63

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/10/2016 5/16/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

291

ТОВ "Білоцерківські будматеріали" 09100, м. 

Біла Церква, вул. Київська, 52, ЄДРПОУ 

36596812, КВЕД: 23.32

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки.
5/10/2016 5/20/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

292

ПАТ ''Укренергомеханізація'', Киїсвька обл., 

Обухівський р-н, м. Українка, вул. 

Промислова, 15 КВЕД 45.21

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/11/2016 5/20/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

293

ТОВ "Металургійний центр", м. Київ, вул. 

Лепсе,6, корпус 3у КВЕД 33.19

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/11/2016 5/13/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

294

ТОВ "Ріал Істейт Ф.К.А.У", м. Київ, пр-кт. 

Московський,15-А, КВЕД 68.32

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/11/2016 5/26/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

295

ТОВ "Яворина Бестріб", м. Вишгород, вул. 

Ватутіна, 123, КВЕД 16.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 5/11/2016 5/16/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

296

ТОВ «ОЛБРІЗСЕРВІС», М. Київ, вул. 

Російська, буд. 59.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/11/2016 5/25/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

297

БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ "КОНЧА-ЗАСПА", 

м. Київ, вул. Столичне шосе,  24 км КВЕД 

86.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/16/2016 5/20/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами



298

Київське міське дитяче санаторно-курортне 

обєднання (Дитячий спеціалізований 

санаторій "Ялинка"), м. Київ, вул. 

Гоголівська,34КВЕД 86.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/16/2016 5/31/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

299

ПАТ «Київхліб» Хлібкомбінат №2, вул. 

Щекавицька, 55 м. Київ, КВЕД 10.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці. Безпечного ведення гірничих робіт. 

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).Порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій; організації та проведення лабораторно-

інструментального контролю факторів виробничого 

середовища на робочих місцях. Атестація робочих місць 

за умовами праці, надання -не надання пільг та 

компенсацій за роботу в важких та шкідливих умоах 

праці та за особливий характер праці.

5/16/2016 5/20/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в АПК та СКС; 

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 з питань гігієни 

праці; Відділ експертизи умов 

праці

300

ТОВ "Виробнича компанія "ПОЛІПЛАСТ", 

03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 11/2 КВЕД 

20.59

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/16/2016 5/23/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

301

Кооператив "Асфальтобетонщик", Київська 

обл., м. Буча, вул. Промислова, 5, КВЕД 42.11 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/17/2016 5/23/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

302

Приватна будівельна фірма  ''Інбуд'', м.Обухів, 

вул. Каштанова, 3

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/18/2016 5/27/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

зв’язку

303

ВАТ "КиЇвська ПМК-237", м. Бориспіль, вул. 

Глібова,1, КВЕД 45.21

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 5/23/2016 5/30/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

304

ЗАТ "Натур-фарм", Київська обл., с. Горенка, 

вул. Радгоспна, 3-А, КВЕД 46.90

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/24/2016 5/30/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

305

ТОВ "ПОЛІМЕР ТЕХНОПАК", 02088, м. Київ, 

вул. Антоновича, 56, оф. 402 КВЕД 22.29

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 5/24/2016 5/31/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

306

Підприємство у формі ТОВ ''Ріка'', м.Обухів, 

вул. Калініна, 57

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/25/2016 5/31/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

307

ПП «Каріна» Київська обл., Обухівський р-н, 

с. Підгірці, вул. Васильківська, 39 КВЕД 47.30

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/1/2016 6/21/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки



308

ТОВ "Білфінгер ХСГ Фесіліті Менеджмент", 

м. Київ, вул. Марії Приймаченко,1/27 КВЕД 

81.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/1/2016 6/21/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

309

ТОВ "Ванбуд",  м. Київ, вул. Бориспільська,9, 

КВЕЛ 45.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/1/2016 6/1/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами;Відділ нагляду у 

будівництві, транспорті та 

зв’язку

310

ТОВ "ІРЛАНДСЬКИЙ ПАБ", м. Київ, вул. 

Раїси Окипної, 4

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

6/1/2016 6/8/2016

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 з 

питань гігієни праці; Відділ 

експертизи умов праці

311

ТОВ "Металеві меблі", Київська обл. м. 

Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, 36, 

Виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств 

торгiвлi

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/1/2016 6/21/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в АПК та СКС; 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

312

ТОВ «Технопласт», 03113, м. Київ, вул. 

Шевцова, 1 КВЕД 22.29

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/1/2016 6/10/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

313

ТОВ "У озера", Київська обл., смт. Ворзель, 

вул. Горького, 24, КВЕД 46.19

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 6/2/2016 6/6/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

314

ПАТ «АК  «Київводоканал», м. Київ, вул. 

Лейпцизька, 1-а КВЕД: 36.00

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/6/2016 6/29/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ гірничого 

нагляду;Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці. Відділ нагляду за 

315

ТОВ "Науково-виробнича компанія 

Укрпектин", Київська обл., с. Михайлівська 

Рубежівка, вул. Шкільна, 15-А, КВЕД15.32.0 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/7/2016 6/13/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

316

ТОВ ВК ФК Компанія "ЛЕВ", м. Київ, вул. С. 

Скляренка, 13, КВЕД 45.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/7/2016 6/27/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки



317

ТОВ "Ергопак", Київська обл. м. Боярка, вул. 

40-річчя Жовтня, 36, Оптовая и розничная 

неспециализированная торговля. 

Производство резиновых и пластмассовых 

изделий.

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/8/2016 6/17/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці Відділ нагляду в 

АПК та СКС

318

КОРПОРАЦІЯ "ФЕНОМЕН", м.Київ, вул. Б. 

Хмельницького, 63-А

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/9/2016 6/17/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

319

ТОВ "МЛП - Чайка", Київська обл., Києво-

Святошинський район, село Чайки, вул. 

Антонова, 1-А, КВЕД 70.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/13/2016 6/30/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

320

ДП "Київська офсетна фабрика", м. Київ, вул. 

Бережангська, 1 КВЕД 18.12

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/14/2016 6/30/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

321

ПП "Ярослав", м. Київ, вул. Автозаводська, 2 

КВЕД 18.22

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/14/2016 6/30/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

322

ПрАТ "Пенто Пак" Київська обл. м. Бориспіль,  

вул. Броварська, 5 КВЕД: 22.22

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/14/2016 6/30/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

323

ТОВ "Тракспартс Україна ЛТД", Київська 

обл., смт. Гостомель, вул. Чапаєва, 1К, КВЕД 

45.19 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 6/14/2016 6/20/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

324

ТОВ "ФАВОРИТ - ДОСУГ", Київська обл., 

місто Обухів, ВУЛ. 8 ЛИСТОПАДА, 2 КВЕД 

46.21

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/16/2016 6/24/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

325

ПАТ «Переяславський експерементальний 

комбінат хлібопродуктів», вул. Привокзальна, 

2, с. Переяславське Переяслав-Хмельницького 

р-ну

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/20/2016 6/24/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

326

ТОВ «Тара-Пак», Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 

Київська, 8а, фактична м. Київ, вул. 

Новозабарська, 2/6 КВЕД 22.22

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/24/2016 6/30/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки



327

ПІІ "Макдональдз Юкрейн ЛТД", м. Київ, вул. 

Гришка,7. 

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

6/27/2016 7/15/2016

Відділ нагляду на виробництві і 

на об'єктах підвищеної 

небезпеки

Відділ нагляду в АПК та СКС; 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ з питань 

додержання законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з 

питань дитячої праці та інших 

нормативно-правових актів; 

Відділ з питань гігієни праці; 

Відділ експертизи умов праці

328

Спільне українсько-французьке підприємство 

з іноземними інвестиціями «Основа-Солсиф» 

у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю, ЄДРПОУ 20057315, 03150, 

м. Київ, вул. Ковпака,17 КВЕД 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/1/2016 4/15/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

329

ТОВ "СПЕЦ АТП-1003" м.Київ, 

вул.Зрошувальна , 11

5415102 КВЕД 49.41

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/1/2016 4/4/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

330

КП «Київдорсервіс»; м. Київ, вул 

Чистяківська, буд. 19-а,  КВЕД: 26.16.0

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/4/2016 4/8/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

331

ПрАТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД", 02068, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 3, 

КВЕД 41.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/4/2016 4/8/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

332

ТОВ "Будакс" , 04201, м. Київ, вул. 

Кондратюка, 1

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).

4/4/2016 4/8/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів

333

ТОВ "ТРАНС-РЕСУРС", м. Київ, вул. 

Туполєва, 12-а, КВЕД:49.41

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/4/2016 4/7/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

334

ПІДПРИЄМСТВО ІЗ 100% ІНОЗЕМНИМ 

КАПІТАЛОМ "ААЗ ТРЕЙДІНГ КО" м.Київ, 

ВУЛ.ЧИСТЯКІВСЬКА,  30

21622958

КВЕД 49.39

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/5/2016 4/22/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

335

ТОВ "МП Стройгарант", 04074, м. Київ, вул. 

П.Дехтярека,12

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/5/2016 4/11/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку



336

ТОВ «Будівельно-проектна фірма» Україна» 

08131, Київська область,  Києво-

Святошинський район,  с. Софіївська 

Борщагівка, вул. Волошкова, 42/2, офіс 1, 

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/7/2016 4/13/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

337

ТОВ «БК "Ізобуд»,вул. Лугова,9 Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/8/2016 4/14/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

338

ТОВ "ПБ-4 КМБ-1" код ЄДРПОУ 32107779. 

м.Київ, пр-т Героїв Сталінграду,10 к.3.Квед 

41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/11/2016 4/25/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки

339

АТ "БУ №7", код ЄДРПОУ 24220002 

08131,Київська обл.,   Києво-Святошинський  

район, с. Софіївська-Бощагівка, вулиця 

Леніна, 118 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/11/2016 4/15/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

340

ПП "Автостимулсервіс", м. Київ, вул. 

Ревуцького, 11-в/72, КВЕД:454.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/11/2016 4/14/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

341

ТОВ "АВТОГАЗ 24", 02099, М. Київ, вул. 

Російська, 82-А, кв. 7, ЄДРПОУ 39755400

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки. 4/11/2016 4/15/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки

342

ТОВ "ВІ ДІ ПРОДЖЕКТ" вул. Миколи 

Шепелєва, 5, приміщення №191, офіс 14,  

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/11/2016 4/15/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

343

ТОВ "ПРИМТЕКС ПЛЮС", Київська обл., 

Бориспільський район, с. Вороньків, вул. 

Українська, 153, КВЕД: 49.41 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/11/2016 4/14/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці

344

ТОВ "Промрегіон-Ресурс" 03083, м. Київ, вул. 

Червонопрапорна, 32, КВЕД: 25.11

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/11/2016 4/15/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

345

ТОВ "ЮНІТТРАНС" м. Київ, вул. Кловський 

узвіз, б. 12-А, кв. 13

31112730 КВЕД 49.41

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/11/2016 4/14/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

346

ПАТ "Домобудівельний комбінат №3", 03067, 

м.Київ, пр-т Відрядний,103

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/12/2016 4/21/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами, Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами



347

ТОВ "ТРАНС - ГРУП" м. Київ, Степанченка, 

5. 

30348314 КВЕД 49.41

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/15/2016 4/19/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

348

ТОВ «Проектно-будівельна компанія 

«Укрдах»

Код ЄДРПОУ39061867, 03164 М. Київ, вул. 

Обухівська,135

КВЕД 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/15/2016 4/29/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

349

Асоціація "РЕКОНФІСС", вул. Верховинна 

77/13

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/18/2016 4/22/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

350

КП БІМ №6, м. Київ, вул. Гоголівська,39, 

КВЕД:61129

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/18/2016 4/22/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

351

ТОВ "БК"Інбуд" м. Київ, вул. Промислова, 6-Г, 

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/18/2016 4/22/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

352

ТОВ "ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ-УМС", 

Київська обл., м. Бориспіль, вул. 

Привокзальна,  21 КВЕД 52.29

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/18/2016 4/21/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

353

ТОВ "КАСКАД-АВТО" 03124, м.Київ, 

Солом'янський район, вул.Миколи Василенка, 

будинок 7

  КВЕД 49.31

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/20/2016 4/22/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки

354

ДОК "Джерело", Київська обл. м. Буча, вул. 

Інститутська, 48, КП 

"Київжитлоексплуатація", м. Київ, вул. 

Володимирська, 51-А, КВЕД 68.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

355

ПАТ "Київопорядкомплект", 01013,м. Київ, 

вул. Будіндустрії,9

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ гірничого нагляду

356

ПрАТ "5-й ЕЗПГР" м. Київ, вул. Електриків, 4, 

КВЕД: 42.91, ЄДРПОУ 14287672

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки. 4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

357

ТОВ "ТММ ЕКСПРЕС", м.Київ, вул. 

Куренівська , 18, офіс 511 КВЕД  53.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/25/2016 4/27/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

358

ТОВ «НОВА ЕКСПЕДИЦІЯ» 08132, Київська 

область, Києво – Святошинський р-н., м. 

Вишневе, вул. Промислова, 5

33269068

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку



359

ТОВ«Житлокомбудсервіс» м. Київ, вул. Олеся 

Гончара, 35 КВЕД: 41.10

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

360

Установа "28 УНР", пр-кт. Повітрофлоцький, 

6, м. Київ

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 4/25/2016 4/29/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

361

ТОВ "АРІНТЕП", 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

КАХОВСЬКА, будинок 71-А, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 5/4/2016 5/11/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

362

ТОВ "ОЛГА-ЛОГІСТИК", м. Київ, вул. 

Січових Стрільців,  37-41 КВЕД 53.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 5/4/2016 5/6/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

363

ТОВ "ОРЛАН -ТРАНС-ГРУП"м. Київ, вул. 

Жмеринська, буд. 30

 КВЕД 49.41

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/4/2016 5/6/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

364

ТОВ "Реалітібуд", 04080, м. Київ, вул. 

В.Хвойки,21, оф.201

м. Київ, вул. Печенізська, 32

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

365

ТОВ "ФАСАДНІ АЛЮМІНЕВІ СИСТЕМИ ", 

02089, м. Київ, вул. Радистів ,44, літ. А

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів

366

ТОВ «Автоспецтранс-Київського картонно-

паперового комбінату»; 08700, Київська обл., 

м. Обухів, вул. Київська 130; КВЕД:43.12

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

5/4/2016 5/12/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами. Відділ нагляду на 

виробництві і на обєктах 

підвищеної небезпеки; Відділ 

експертизи умов праці; Відділ 

з питань гігієни праці; Відділ 

з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів; Відділ 

нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці



367

ТОВ «Сакура Білдінг Індастрі»  08133, 

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. 

Вишневе, вул. Піонерська, 14, нежитлове 

приміщення 21  КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

368

ТОВ «Шатро», вул. Велика Житомирська, 34 Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 5/4/2016 5/10/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

369

БМУ-3 ПАТ "Київметробуд", вул. Прорізна, 8 Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/10/2016 5/13/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ гірничого 

нагляду;Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

370

ПАТ Трест «Київелектромонтаж»  Код 

ЄДРПОУ 04012750 м. Київ, вул. 

Саксаганського, 67 КВЕД 43.21

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/10/2016 5/25/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, Відділ нагляду за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами

371

ПрАТ “БМУ-53”

Код ЄДРПОУ 1037137 Київська обл. м. 

Бориспіль вул.Запоріжська,12

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/10/2016 5/25/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

372

ТОВ "БК"Триград", м. Київ, вул. 

Бориспільська, 12-В КВЕД:  41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/10/2016 5/13/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

373

ТОВ «ВАШ ПЕРЕВІЗНИК»,  м. Київ, Кільцева 

Дорога 4-б, КВЕД: 49.41, ЄДРПОУ 36942062

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/10/2016 5/13/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

374

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 

"ІННОВАЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО"

( ТОВ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНЕ 

БУДІВНИЦТВО" ) 01001, м.Київ, ПЛОЩА 

СПОРТИВНА, будинок 1-А

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/10/2016 5/13/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів

375

ПрАТ "Меліоратор" Код ЄДРПОУ 01037229, 

08292 Київська обл. м.Буча вул. Чкалова,1 

Квед 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/11/2016 5/26/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці 

376

ТОВ "Житло-буд" вул. Майдан Незалежності, 

2, м. Київ

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/11/2016 5/20/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами



377

ТОВ "Нова пошта" і структурні підрозділи, які 

знаходяться на території м. Києва та Києвської 

області, вул. Народного Ополчения, 1 офіс № 

211 КВЕД 95.12

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

5/11/2016 5/31/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів; 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ експертизи 

умов праці; Відділ з питань 

гігієни праці 

378

ТОВ "ПБК ЖИТЛОБУД" 03083, м.Київ, 

ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50, КВЕД: 

41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/12/2016 5/18/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки

379

ТОВ "Будстар", м. Київ вул. Бориспільска, 9, 

юр адрес:м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА 

ГРИГОРЕНКА, будинок 5А, офіс 304 КВЕД  

41.20 

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

5/16/2016 5/20/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

380

ТОВ "Будгенконтракт" м. Київ, вул. Ірпінська, 

76

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/16/2016 5/20/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

381

ТОВ «БЗБВ "Моноліт», Київська область, м. 

Біла Церква, вул. Леваневського, 83Д

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/16/2016 5/20/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці 

382

ТОВ «ЄВРО - АКВА" Бориспільський р-н, с. 

Щасливе, вул. Лесі Українки, 28, КВЕД:49.41, 

ЄДРПОУ 36800559

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/16/2016 5/19/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку



383

ТОВ "Завод будівельних виробів м№1", м. 

Київ, вул. Печенізська, 32

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/17/2016 5/23/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; 

384

ТОВ "ПРЕМІУМ СЕРВІС.", м. Київ, вул. 

Павла Усенка, 8,  КВЕД: 45.20, ЄДРПОУ 

38537481

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 5/17/2016 5/24/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

385

ТОВ "ДЕЛМІ КОРПОРЕЙШН", м. Київ, вул. 

Булгакова, буд. 12, КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 5/19/2016 5/25/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

386

ПАТ "Асфальтобетонний завод", м. Київ, хутір 

Острів, вул. Камишинська, 4 КВЕД: 08.12

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/23/2016 5/31/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

387

ПРАТ "Київспецмонтаж" 

Код ЄДРПОУ 04012615, 01010, м. Київ, вул. 

Аніщенка, буд. 3Б; 

КВЕД 43.22

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/23/2016 5/30/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

388

ТОВ "АВТОПЕРСПЕКТИВА", м. Київ, ПР-Т. 

Комарова, 40, КВЕД: 45.20, ЄДРПОУ 

32953742

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/23/2016 5/26/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

389

ТОВ "Виробнича Будівельна фірма "МЖК 

БУД"; 03150, м. Київ, вул. Саперне поле, 26-а 

(м. Київ,вул. Антоновича,157); КВЕД: 43.21.

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

5/23/2016 5/27/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами. Відділ з питань 

додержання законодавства 

про працю, зайнятість та 

інших нормативно-правових 

актів.

390

ТОВ «Вальма Рест», вул. С. Руданського, 3А Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 5/23/2016 5/23/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

391

ТОВ «Геос-УКБ», м. Київ, вул. Ділова, 4 офіс 

90

 КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

5/23/2016 5/31/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

392

ТОВ "ІНВІС"м. Київ, вул. Бурмістенка, буд. 

9/10 30778974

 КВЕД 49.41

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
5/25/2016 5/26/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

393

ТОВ «БК "Лідер» ,  вул. Покровська,9 Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 5/30/2016 6/3/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку



394
ПАТ «Автобаза № 1» 02121, м. Київ, вул. 

Колекторна, 17, 03449083,  КВЕД 49.41

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 6/1/2016 6/3/2016
Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

395

ТОВ «Металспецбуд», 

Код ЄДРПОУ 32824630, 04213, м. Київ, вул. 

Прирічна 13. КВЕД 43.39

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/1/2016 6/15/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

396

ТОВ «Сфера Житлобуд», 08131, Київська 

область, Києво-Святошинський район,  с. 

Софіївська Борщагівка, вул. Гетьманська, 9 

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

6/1/2016 6/15/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів. 

Відділ гігієни праці. Відділ 

експертизи умов праці. Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

397

ТОВ «Шиферний завод» 

Код ЄДРПОУ  25387218,  04080,  м. Київ, вул. 

Фрунзе , буд.102

КВЕД 23.65

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/1/2016 6/16/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

398

ТОВ "СТАТУС АНІМА", Київська обл., 

Бориспільський район, с. Щасливе, вул.  

Перспективна, 2 КВЕД 45.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/3/2016 6/6/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

399

ПАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд", 

01010, м. Київ, вул. Суворова,4\6

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

6/6/2016 6/10/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

з питань гігієни праці; Відділ 

експертизи умов праці

400

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13061

( АТ КАТП-13061 ) 03022, м.Київ, 

Голосіївський район, вул. Васильківська, 

будинок 24

05440979  КВЕД 49.41

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/6/2016 10.06.16

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами



401

ТОВ "АКРУ", 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ГОРЬКОГО, будинок 112, офіс 4, КВЕД 45.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/6/2016 6/10/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

402

ТОВ "Транс-Сіті", м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4,  

КВЕД: 49.31, ЄДРПОУ 37816309

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 6/6/2016 6/9/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

403

ТОВ «Астіка-Буд», вул. Сталінграду, 12д Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/6/2016 6/10/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

404

ТОВ "Опера Груп" 08131, Київська область, 

Києво-Святошинський район,  с. Софіївська 

Борщагівка, вул. Гетьманська, 9 

КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/8/2016 6/14/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

405

ТОВ «ВІА ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» 02121, м. 

Київ, вул. Харківське шосе 23 км, 4

30382465  КВЕД 49.41

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/8/2016 6/15/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

406

ТОВ "ФІРМА ВАРІАЦІЯ", , Київська обл., м. 

Бориспіль, вул. Привокзальна,  52 КВЕД 49.41

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/10/2016 6/13/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

407

ПАТ «Укртелеком» структурні підрозділи, які 

знаходяться на території м. Києва та Києвської 

області, м. Київ, 01601, бульваp Шевченка, 18. 

КВЕД 61.10

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

6/13/2016 6/30/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

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 за 

об’єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами; 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

408

ТОВ «Каргон», вул. Виборзька, буд. 99, офіс 

104

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 6/13/2016 6/17/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

409

ТОВ Орбіта-Транс", м. Київ, вул. Наумова, 

23б,  КВЕД: 49.31, ЄДРПОУ 30218466

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 6/13/2016 6/16/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

410

ТОВ "ВЕЛИКА ВЕДМЕДИЦЯ" м. Київ, вул. 

Жмеринська, буд. 26

33305962  КВЕД 49.41

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці

6/14/2016 6/17/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

411

МКП "Таволжан", м.Вишгород, вул 

Грушевського, 6

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/15/2016 6/21/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами



412

ТОВ "Єдельвейс Бау" Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Білогородка,вул. 

Компресорна, 3 КВЕД: 41.20

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/15/2016 6/21/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

413

ТОВ "БК"Міськбудінвест",  02002, м.Київ, вул. 

Семена Скляренка,17

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

6/20/2016 6/24/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами. Відділ нагляду на 

виробництві і на об'єктах 

підвищеної небезпеки. Відділ 

нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. Відділ з питань 

додержання законодавства 

про працю, зайнятість та 

інших нормативно-правових 

актів. Відділ гігієни праці. 

Відділ експертизи умов праці. 

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

414

ТОВ "ІНТЕРАВІА", м. Київ, вул. Лисенка, 4,  

КВЕД: 52.23, ЄДРПОУ 33240887

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 6/20/2016 6/21/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

415

ТОВ «Максимус Констракшн» , Київська 

область, м. Обухів,                 вул. Промислова, 

9, 

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/20/2016 6/24/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

416

ПрАТ "Березанський завод ЗБВ", м. Березань, 

вул. Маяковського, 40, КВЕД 23.61

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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

6/22/2016 6/27/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, Відділ 

нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами; Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці

417

ПрАТ "БІМ-5", м. Київ, вул Гоголівська, 39 Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/22/2016 6/30/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ нагляду за об’єктами 

котлонагляду та підйомними 

спорудами

418

ТОВ "АЕРОХЕНДЛІНГ", місто Бориспіль, 

АЕРОПОРТ,  КВЕД: 51.10, ЄДРПОУ 

32614518

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 6/22/2016 6/24/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку



419

ТОВ "БК "ІНТЕРГАЛ-БУД"  м. Київ, вул. Анрі 

Барбюса, 28-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).Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій; організації та проведення 

лабораторно-інструментального контролю факторів 

виробничого середовища на робочих місцях. Атестація 

робочих місць за умовами праці, надання -не надання 

пільг та компенсацій за роботу в важких та шкідливих 

умоах праці та за особливий характер праці.

6/22/2016 6/27/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів. 

Відділ гігієни праці. Відділ 

експертизи умов праці

420

ТОВ «АВТОКАР-777», м. Бровари, вул. 

Богунського, 25,  КВЕД: 49.41, ЄДРПОУ 

36303499

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці
6/22/2016 6/24/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

421

ТОВ «СБС КОМФОРТ», вул.  Кутузова, 

будинок 18/7, кімната 606

Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці 6/27/2016 6/30/2016

Відділ нагляду у будівництві, 

транспорті та зв’язку

Начальник Відділу організаційно-аналітичного забезпечення

Начальник Управління з питань праці

Начальник Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

Начальник Відділу гірничого нагляду

Начальник Відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послух


