
№ 

Микола

їв

Найменування суб'єкта 

господарювання

Місце провадження 

господарської діяльності 

суб'єкта господарювання або 

його відокремлених 

підрозділів

Ідентифікаційний код 

юридичної особи або 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків 

фізичної особи-

підприємця (серія (за 

наявності)  та номер 

паспорта)

Предмет

здійснення заходу державного

нагляду (контролю)

Ступінь

ризику

Дата початку 

здійснення 

заходу

Строк здійснення 

заходу

1 ТОВ "Санаторій "Борисфен"
57500, Миколаївська область, 

м.Очаків, вул. 60 річччя СРСР,7 
37558757

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 14.05.2017 10

2 ТОВ "Алпри-Груп"

54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, Вул. Гмирьова, 

будинок 8/1

38525167

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 10.01.2018 10

3

ПП МФТВ  "ЕКОТЕКС" 54047,  м. Миколаїв, вул. 

Скороходова,213/2

33627397

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий

10.01.2018 10

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ 

ДІМ "ВІДЗЕВ"

54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 

будинок 1

31821732

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 15.01.2018 10

5
Миколаївська загальноосвітня    школа 

І-ІІІ ступенів №23

57156, м.Миколаїв, 

вул.Гарнізонна,10, В.Корениха
26565573

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 15.01.2018 10

6
Кривоозерська центральна районна 

аптека  № 73філія ПКВО "Фармація"
вул.1 Травня, 5смт.Криве Озеро. 1978541

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 15.01.2018 10

7

ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ" 54000, Миколаївська обл., м. 

Миколаїв, вул. 7 Слобідська, 

буд. 70В/1

39589483

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 15.01.2018 10

8
Первомайська загальноосвітня 

школа       І-ІІІ ступенів №4

Миколаївська обл.,  м. 

Первомайськ, вул. Київська,76
25992617

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 15.01.2018 10

9
ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА 

ФІРМА "ЛЕНВІТ"

54003, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛ. 

ГРЕЧИШНИКОВА, будинок 54

20918059

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 17.01.2018 10

10 Кривоозерська селищна рада
смт Криве Озеро, вул. 1 Травня, 

буд. 15
4375458

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 18.01.2018 10

11

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА 

УПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА 

"НТВ" (У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

54052, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСП.КОРАБЕЛІВ, 

будинок 18А, квартира 81

13871653

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 29.01.2018 10

12 Врадіївська районна гімназія 
Миколаївська обл.,  смт. 

Врадіївка, вул. Івана Врадія,112
2144816

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 01.02.2018 10

13 ТОВ "ПТМ-ТЕХСЕРВІС"

54001, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, 

будинок 75-А/1, офіс 104

37207335

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.02.2018 10

14
Кривоозерська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини

вул. Леніна, 21             смт.Криве 

Озеро
702400

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 05.02.2018 10

15 ТОВ «Никпласт»

54034Миколаївська обл., місто 

Миколаїв вул. 1-ша Інгульска, 

буд. 1-з

35638924

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.02.2018 10

16 ТОВ “ЮГ-СТАНКОСЕРВИС”
54038, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв вул.Дачная, 13, к. 8
33573897

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.02.2018 10

                                                                                                                                                                                                                                                                            

РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                            

здійснення заходів державного нагляду (контролю)                                                                                                                                                            Управління 

Держпраці у Миколаївській області                                                                                                                                                                                                 на 2018 

рік

Затверджено наказом Управління Держпраці 

у Миколаївській області від 22.11.2017 №291



17
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНІКС"

54018, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

СТАРОФОРТЕЧНА, будинок 5-

А

2756067

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.02.2018 10

18
Очаківська центральна районна 

лікарня 

57500, Миколаївська область, 

м.Очаків, вул.Першотравнева,1
01998265

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.02.2018 10

19

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО 

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗІЇ ТА 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

56500, Миколаївська обл., місто 

Вознесенськ, ВУЛИЦЯ 

ШЕВЧЕНКА, будинок 11 Б, 

квартира 4

34401030

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю та гірничого нагляду

високий 12.02.2018 10

20

ТОВ "ОКТАН-СЕРВІС-ЛТД" 54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОВУЛОК 2 

БУЛЬВАРНИЙ, будинок 10

20870269

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.02.2018 10

21

ТОВ "КАФАР-УКРАЇНА" 54028, м. Миколаїв, вул.8 

Повздовжня,33-б

38925300

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

12.02.2018

10

22
ТОВ «ПІВДЕНЬБУД МИКОЛАЇВ 

ЛТД»

54031, м. Миколаїв,

вул. Кірова, 238 -Б 34511098

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 13.02.2018 10

23

Кривоозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Кривоозерської районної ради 

Миколаївської області

вул. Центральна, 153Асмт Криве 

Озеро
23625562

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 14.02.2018 10

24 ПП "КСГ-ІНВЕСТ"

55340, Миколаївська обл., 

Арбузинський район, селище 

міського типу Костянтинівка, 

ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, 

будинок 4

35722188

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 15.02.2018 10

25 ФОП Ніколенко Вячеслав Іванович

 54038, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ЛЕВАНЕВЦІВ, будинок 25/99;

2044901413

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 15.02.2018 10

26

ТОВ "МЕБЕЛЬ-ЮГ" 54031, м.Миколаїв, 

вул.Електронна,81

31498085

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

19.02.2018

10

27 ПП "ЕНЕРГІЯ -6 "

56301, Миколаївська обл., 

Врадіївський район, селище 

міського типу Врадіївка, 

ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 

ВРАДІЇВЩИНИ, будинок 2-А, 

квартира 2

34235129

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 19.02.2018 10

28
ВАТ «Миколаївський шиноремонтний 

завод»

54028Миколаївська обл., місто 

Миколаїв вул. Гмирева, 14
3112797

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 19.02.2018 10

29
ФОП ГАЦУРА НАТАЛЯ 

ЯРОСЛАВІВНА

54055, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 

142

2844102860

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 19.02.2018 10

30 ТОВ "Миколаїв Спецтехмонтаж " м. Миколаїв вул. Фалєєвська,13 37844865

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 19.02.2018 10

31 ТОВ «ЮЖСТРОЙ»
54058, м. Миколаїв, вул. 

лазурна, 5, корпус 16/1
13870754

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 21.02.2018 10

32

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-

КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "НХТ - 

ПОЛЮС"

54015, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, 

будинок 2 А, офіс 805. 815

33682877

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 22.02.2018 10

33
ФОП ФІЦУРА ОЛЕКСАНДР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кіровоградська обл., 

Миколаївська обл., Одеська обл.
1982909534

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 26.02.2018 10

34 ТОВ"ТРАНС-ЛОГІСТІК-СЕРВІС"

54000, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ МАЛА 

МОРСЬКА, будинок 108, офіс 

207

36433401

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 26.02.2018 10

35 ТОВ "Водоелектросервіс"
54028, м.Миколаїв, 

вул.Херсонське шосе, 100
22440490

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 01.03.2018 10

36 ПП «Влад плюс»
вул.Кустарна,1а  с.Лиса Гора  

Первомайський район
38422761

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 01.03.2018 10

37 ТОВ "Миколаївенергосервіс"
54039, м.Миколаїв, 

вул.Привільна, буд.139
35674150

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.03.2018 10



38 ТОВ "ПОЖЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
54042, м.Миколаїв, 

вул.Будівельників, 1
31946570

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.03.2018 10

39 ПП "ЮАР"
54151, м.Миколаїв, 

вул.Казарського, 1Г, кв.50
32819551

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.03.2018 10

40

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЕНЕРГОМАШ"

54050, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

МЕТАЛУРГІВ, будинок 228

35835796

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.03.2018 10

41

ДП "Володимирівське лісове 

господарство"

56065, Миколаївська область, 

Казанківський район, 

с.Володимирівка, вул. 

Центральна,108

001526603

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий

05.03.2018

10

42 ТОВ «МАРКОНІ»

54017, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул. Соборна, 14, кім. 

415

31883013

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 06.03.2018 10

43 ПП "Фудпромсервіс"
54003, м.Миколаїв, 

вул.Колодязна, 10 кв.116
20911844

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 06.03.2018 10

44
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕАЛБУДСЕРВІС-ТРАНС"

55340, Миколаївська обл., 

Арбузинський район, селище 

міського типу Костянтинівка, 

ВУЛИЦЯ СИНЯВСЬКОГО, 

будинок 59

37564631

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 06.03.2018 10

45 ТОВ "МАРЧУК ІНЖИНІРІНГ"

54052, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 115-

В

37278783

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.03.2018 10

46 Дошкільний навчальний заклад №87
54039,м. Миколаїв, вул. 

Привольна,57
24780617

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 12.03.2018 10

47 ФОП РЕЗНІКОВ ДМИТРО ІЛЛІЧ

54000, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 7 

ПОЗДОВЖНЯ, будинок 7

2771101152

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.03.2018 10

48 ТОВ "Фаворит ЮК"

Миколаївська обл. 

м.Южноукраїнськ 

проммайданчик буд.4-а

41045472

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.03.2018 10

49
ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ" 

1018, Вінницька обл., місто 

Вінниця, ВУЛИЦЯ МАРІЇ 

ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, 

будинок 31-А

39189072

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.03.2018 10

50
Арбузинський професійний аграрний 

ліцей

Миколаївська обл.,  смт. 

Арбузинка, вул. Шевченка,217
2546016

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 13.03.2018 10

51

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИСТЕМ "КВАНТ" 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АТОМСЕРВІС"

55002, Миколаївська обл., місто 

Южноукраїнськ, ПРОСПЕКТ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 25-А

23631097

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середня 15.03.2018 10

52 ТОВ "МЕГАГРАД И К"

54025, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОВУЛОК 

ПАРУСНИЙ, будинок 11-А/3

33367523

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 15.03.2018 10

53

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МИКОЛАЇВМЕТАЛООПТТОРГ"

54040, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, 

ВУЛ.ІНДУСТРІАЛЬНА, 

будинок 7-А

1882404

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 19.03.2018 10

54 ТОВ "ТЕХНОМОНТАЖ-СЕРВІС"
54056, м.Миколаїв, вул.4 

Поздовжня, 74
34510864

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 19.03.2018 10

55
ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ВЕАСКО"

54034, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ МИРУ, 

будинок 34-А, квартира 47

32459094

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 19.03.2018 10

56 ТОВ «Південьтрансбуд»
54030, м. Миколаїв, 

Адміральська, 9
33436869

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 20.03.2018 10

57 ТОВ "АТМОСФЕРА-КЛІМАТ"

54030, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, БУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, 

будинок 15, квартира 30

35835508

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 20.03.2018 10

58 ФОП Бєлуха Максим Ігорович

54040, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ КРИЛОВА, 

будинок 23, квартира 18

3005218490 паспорт ЕО 

640075, виданий 

Заводським РВ ММУ 

УМВС України в 

Миколаївській області, від 

20.11.1998

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 22.03.2018 10



59 ТОВ "МЕГА- ПЛЮС"

54055, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 

будинок 181, квартира 19

38086173

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 22.03.2018 10

60 ТОВ Первомайський "Райагробуд"
55210, Миколаївська обл., місто 

Первомайськ, вул. Одеська, 80
3585403

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 23.03.2018 10

61
ФОП Старостенко Андрій 

Миколайович

56100, Миколаївська обл., 

Баштанський район, місто 

Баштанка, ВУЛИЦЯ 

БАШТАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, 

будинок 25, квартира 32

2327812478

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 26.03.2018 10

62
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕКТОР-С"

57113, Миколаївська обл., 

Миколаївський район, селище 

міського типу Ольшанське, 

ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17, 

квартира 70

31387878

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 26.03.2018 10

63

Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова

54020, м.Миколаїв, вул. 

Пушкінська,71
1118732

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 26.03.2018 10

64
ТОВ "КОРПОРАЦІЯ БУГСЬКІ 

КАР'ЄРИ"

56530, Миколаївська обл., 

Вознесенський район, селище 

міського типу Олександрівка, 

ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, 

будинок 22

39549435

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю та гірничого нагляду

високий 26.03.2018 10

65
Новобузька дільниця групового 

водопроводу 

55600, Миколаївська обл., 

Новобузький район, місто Новий 

Буг, вул.Водопровідна, будинок 

1В

26173028

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 29.03.2018 10

66 ТОВ "Премьера-Ойл"

54030, Миколаївська обл., 

м.Миколаїв, Центральний р-н., 

вул.Фалєєвська, буд.17 кв.34

32612133

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 02.04.2018 10

67

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧА ФІРМА "СПЕЦІАЛЬНА 

ЕЛЕКТРОНІКА"

54034, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 11 

ПОЗДОВЖНЯ, будинок 31-А, 

квартира 62

22433484

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 02.04.2018 10

68 ТОВ «Синюхобрідський млин»

вул.Першотравнева,7 

с.Синюшин Брід Первомайський 

район

30492229

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 02.04.2018 10

69 ПП «Урожай»

Миколаївська обл.,  

Доманівський район, с. 

Володимирівка, вул.. 

Шевченка,21

30646265

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 02.04.2018 10

70

Миколаївська обласна лікарня 

відновного лікування Миколаївської 

обласної ради

54030, м. Миколаїв, вул. Велика 

Морська, 27

30826022

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

02.04.2018

10

71 ПП ВКФ "КАЛІМЕРА"

55001, Миколаївська обл., 

м.Южноукраїнськ, вул.Миру, 

буд.8, офіс118

20880227

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.04.2018 10

72 Дошкільний навчальний заклад №72
54000, м.Миколаїв, 

вул.Молдавська, 9Корениха,
24780468

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 09.04.2018 10

73

ОЧАКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 57508, Миколаївська область, 

м.Очаків, вул. Соборна,7

26565627

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

09.04.2018

10

74
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ПІВДЕНЬ"

57500, Миколаївська обл., місто 

Очаків, ВУЛИЦЯ 60 РОКІВ 

СРСР, будинок 27

30747014

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 11.04.2018 10

75 ТОВ "СІСАЙД ТЕРМІНАЛ"

54017, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул. Соборна, 

будинок 14, офіс 311

34770199

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.04.2018 10

76

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 

НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ"

54015, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, 

будинок 2-А/2

32819572

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю та гірничого нагляду

середня 16.04.2018 10

77

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.61 

КОМУНАРА"

54001, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, 

ВУЛ.АДМІРАЛЬСЬКА, будинок 

38

14313240

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 16.04.2018 10

78
ФОП "КАДАЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР 

ІВАНОВИЧ"

54025, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, 

будинок 6, квартира 15

1825201339

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 16.04.2018 10



79 Фермерське господарство "Скіф 1"

57230, Миколаївська область, 

м.Нова Одеса, вул.Сапроненка, 

28

13849257

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 16.04.2018 10

80

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО 

"АГРОПРОМКОМПЛЕКТ" 

 

56500, Миколаївська обл., місто 

Вознесенськ, ВУЛИЦЯ 

ПУШКІНСЬКА, будинок 19 А

24797405

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю та гірничого нагляду

високий 16.04.2018 10

81

ТОВ "ВІКНА-ПЛАСТ" 54020, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ПОГРАНИЧНА, будинок 29-Б

32459068

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 16.04.2018 10

82
ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА 

ФІРМА "АЛГАР" 

54025, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ 

СТАЛІНГРАДУ, будинок 19, 

квартира 85

20918131

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 18.04.2018 10

83
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДВАЙСЕН"

54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

НОВОЗАВОДСЬКА, будинок 10 

Б/1

37629876

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середня 18.04.2018 10

84
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ІНТЕРФЛОТ"

54017, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, 

будинок 47, квартира 2

20862643

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 23.04.2018 10

85 ТДВ "ПЕРВОМАЙСЬКАВТОТРАНС"
55210, Миколаївська обл., місто 

Первомайськ, вул. Загородна, 48
3120029

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 24.04.2018 10

86
КП "Експлуатаційне лінійне 

управління автодоріг"

54003, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул. Гречишникова, 

54

3349499

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 26.04.2018 10

87
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПДСП-10"

54017, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 

будинок 67, офіс 221

33084260

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 26.04.2018 10

88

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРУМ - 

ОКЕАН"

54051, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ 

ЖОВТНЕВИЙ, будинок 352

34319224

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 26.04.2018 10

89

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СВЕТОЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

54055, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ПОТЬОМКІНСЬКА, будинок 

131-В

30975988

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 30.04.2018 10

90

ДП "Березнегуватське лісове 

господарство"

56200, Миколаївська область, 

Березнегуватський р-н, смт. 

Березнегувате, вул. Спартака,4 05453953

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий

03.05.2018

10

91

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ 

ТА ІНТЕГРОВАНИХ ПОСЛУГ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

54003, м.Миколаїв, 

вул.Потьомкінська, 138-б
33798779

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 07.05.2018 10

92
ФОП ДРОЗДОВ ІГОР 

МИКОЛАЙОВИЧ

55480, Миколаївська обл., 

Братський район, село 

Новоолександрівка, ВУЛИЦЯ 

КІВШАНА, будинок 23

2472504791

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середня 07.05.2018 10

93

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 

"НІКВУД"

54001, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЛЯГІНА, 

будинок 4/9, офіс 408-409

37386230

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 07.05.2018 10

94

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПЕРВОМАЙСЬКДИЗЕЛЬМАШ"

Миколаївська обл. м. 

Первомайськ, вул. Гагаріна, 17
210996

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 07.05.2018 10

95 СГК «Слава України»

Миколаївська обл.,  

Арбузинський 

районпров..Піонерський,2

24783129

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 07.05.2018 10

96 ТОВ МСП "НІКА-ТЕРА"
54052 м.Миколаїв, вул. 

Айвазовського,23
22439446

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 10.05.2018 10

97

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧЕ 

ОБ' ЕДНАННЯ "ОКЕАН-СЕРВІС"

54008, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, 

будинок 197

33311109

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 14.05.2018 10

98
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"МИКГАЗСТРОЙ-Г"

54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ГМИРЬОВА, будинок 4

32189673

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 14.05.2018 10

99

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСІНТЕЗ 

ЮГ"

55472, Миколаївська обл., 

Братський район, село Іванівка, 

ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 21

36849134

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середня 14.05.2018 10



100

ТОВ "МИК-БУД-ОІЛ" 54036, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ОЧАКІВСЬКА, будинок 1/1

38457883

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 14.05.2018 10

101

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖНО-

НАЛАГОДЖУВАЛЬНА ФІРМА 

"АВТОМАТИКА"

54042, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОВУЛОК 2 

КОВАЛЬСЬКИЙ, будинок 22А

19287056

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 17.05.2018 10

102

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ"

54029, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 11/5

2568259

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 21.05.2018 10

103
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГАН-ЮГ"

54001, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ПУШКІНСЬКА, будинок 14

23398643

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 21.05.2018 10

104

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД"

54017, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 1 

СЛОБІДСЬКА, будинок 120

7856371

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 21.05.2018 10

105 СФГ «Віра»

Миколаївська обл.,  смт. 

Арбузинка         

пров..Вишневий,10                     

     

20881416

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 21.05.2018 10

106
ТДВ «Первомайська спеціалізована 

механізована колона №3»

Миколаївська обл. 

Первомайський р-н с.Кінецьпіль 

вул.Комсомольська,18а. Адреса 

виробництва: Миколаївська обл. 

м.Первомайськ 

вул.Київська,129б

911948

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 21.05.2018 10

107 ФОП Ландкашова Л.С.

57508, Миколаївська обл., місто 

Очаків, вул. 60 Років СРСР, 

будинок 14, квартира 39

3059813929

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 22.05.2018 10

108
ФОП ЖУКОВСЬКИЙ ВАЦЛАВ 

ФРІДРІХОВИЧ

54034, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, пр. Інгульський 

(Жовтневий), 

3047822576

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середня 23.05.2018 10

109

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСД-

БУДКОМ"

54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 12 

ПОВЗДОВЖНЯ, будинок 51

37758001

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 24.05.2018 10

110

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 

"СОЛВИ"

54050, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЯНТАРНА, 

будинок 318/11

31193411

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 24.05.2018 10

111

ФОП НОСЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА Миколаївська обл., Очаківський 

р-н, с. Чорноморка, вул. 

Приморська, 72/1 2835210827

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 24.05.2018

10

112 ДП "Стивідорна компанія "Ольвія"
54052, Миколаївська обл., м. 

Миколаїв, а/я 170
19290012

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 29.05.2018 10

113

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕВИ 

ТРЕЙД"

54030, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

АРТИЛЕРІЙСЬКА, будинок 19

36433965

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 29.05.2018 10

114 ТОВ "РАПІД"

56501, Миколаївська обл., місто 

Вознесенськ, ВУЛИЦЯ 

ЧЕЛЮСКІНЦІВ, будинок 8, 

квартира 1

13842077

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 31.05.2018 10

115

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " 

ДОМАНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ "

56401, Миколаївська обл., 

Доманівський район, селище 

міського типу Доманівка, 

ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 

1

5490084

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середня 04.06.2018 10

116

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІЄРА 

ШИПЯРД"

57133, Миколаївська обл., 

Миколаївський район, село 

Сливине, ВУЛИЦЯ 

ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 2-А

35066751

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 04.06.2018 10

117

ТОВ "Надбузьке" Миколаївська область, 

Миколаївський р-н, с.Киряківка, 

вул.Центральна,9 31475796

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

04.06.2018

10

118 ТОВ Морське Агенство "ПІТЕРС"

54008, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул. Севастопольська, 

175, кв. 1

30083348

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.06.2018 10

119 ТОВ "АНТАРЕС-БУД" 
54029, м. Миколаїв, пр-т 

Центральний, 12, кв. 50
31159868

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.06.2018 10



120

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ТАВРІЯМОНОЛІТБУД" 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ТАВРІЯМОНОЛІТБУД"

54055, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

СЛОБІДСЬКА ПЕРША, будинок 

62, офіс 300

34565599

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.06.2018 10

121

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА 

"ТАБ"

54052, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

САМОЙЛОВИЧА, будинок 38

19295417

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 06.06.2018 10

122
ФОП ІВАНОВ СТАНІСЛАВ 

АНАТОЛІЙОВИЧ

54002, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ДМИТРІЄВА, будинок 19, 

квартира 10

3081317691

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 07.06.2018 10

123

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЖНО - 

БУГСЬКИЙ КАР'ЄР"

56445, Миколаївська обл., 

Доманівський район, село 

Прибужжя, ВУЛИЦЯ 

СТЕПОВА, будинок 4

34437952

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю та гірничого нагляду

високий 11.06.2018 10

124 ТОВ«Ойлтранстермінал»
Миколаївська обл., м. Миколаїв, 

вул. Айвазовського, 23/1
36486404

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 11.06.2018 10

125

 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ТУРСТРОЙ-УКРАЇНА" 

50027, Дніпропетровська обл., 

місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ 

ДИМИТРОВА, будинок 51, 

приміщення 1,2

30141320

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю та гірничого 

високий 11.06.2018 10

126 ТОВ "ЮГ-ПРОПАН-ГАЗ"

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., 

ВРАДІЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ 

ВРАДІЇВКА, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 

БУД. 1

35301705

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 11.06.2018 10

127
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРО"

54050, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЯНТАРНА, 

будинок 4

20918639

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 11.06.2018 10

128 ТОВ "ІНТЕРПРОМТЕХ"

54052, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

АЙВАЗОВСЬКОГО, будинок 15-

К

32655884

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 11.06.2018 10

129
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКАТЕРРА"

54001, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

НІКОЛЬСЬКА, будинок 52, 

кімната 302

33578675

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 11.06.2018 10

130 ТОВ "Форт Геліос"
57500, Миколаївська область, 

м.Очаків, вул.Цокуренко, 125/3
33964256

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 11.06.2018 10

131 ТОВ «Агро-Дистрибуція»

вул.Соборна,2          смт. 

Підгородна, Первомайський 

район, 

39989040

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 13.06.2018 10

132 ТОВ "-Агро Сервіс-"

вул. Космонавтів1а,      с-ще 

Кам'яний Міст, Первомайський 

район,

39994946

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 13.06.2018 10

133

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"БІЛСТРОЙСИСТЕМИ"

54000, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ДІМІТРОВА, будинок 111

37518452

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 14.06.2018 10

134

Фізична особа –підприємець

Бриль Віталій Миколайович 54031, м. Миколаїв, вул. 

Космонавтів, 148-Г, кв. 68
2567201816

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 18.06.2018 10

135

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСМАКС-

СЕРВИС"

54030, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ПОТЬОМКІНСЬКА, будинок 9, 

квартира 4

36142659

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 18.06.2018 10

136

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МИКОЛАЇВСЬКЕ 

ЗАВОДОБУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 8"

54030, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

НІКОЛЬСЬКА, будинок 23/1-А

32997486

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 18.06.2018 10

137

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЛИВАРНИЙ ЗАВОД" ТДВ 

"ПЕРВОМАЙСЬКДИЗЕЛЬМАШ" ( 

ДП "ЛИВАРНИЙ ЗАВОД" )

55213, Миколаївська обл., місто 

Первомайськ, ВУЛИЦЯ 

ГАГАРІНА, будинок 17

30125136

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 18.06.2018 10

138 ТОВ "Либідь-2005"

 Миколаївська область, 

Березанський р-

н,с.Рибаківка,квартал 6, буд.14

24792879

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 18.06.2018 10

139
Приватне акціонерне товариство 

"Підгороднянський елеватор"

Миколаївська обл., 

Первомайський р-н, смт. 

Підгородна, вул. Комсомольська, 

2

955058

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 18.06.2018 10



140 ФГ «Кострубонька»

56323, Миколаївська обл., 

Врадіївський район, село 

Покровське

34362463

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 18.06.2018 10

141

 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "КРЯЖ" 

54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 9-А ЛІНІЯ, 

будинок 81

32755419

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю та гірничого нагляду

високий 18.06.2018 10

142

ТОВ "Органік Сігма" 54000, м.Миколаїв, 

вул.Гмирьова, 14, офіс 30

37758305

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

18.06.2018

10

143

ТОВ "Агрофірма "Лиманський" 57550, Миколаївська область, 

Очаківський район, с.Куцуруб, 

вул. Очаківська,120 34337154

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий

19.06.2018

10

144
ТОВ "ТРЕСТ 

"ПІВДЕНЬСПЕЦБУДМОНТАЖ" 

55340, Миколаївська обл., 

Арбузинський район, селище 

міського типу Костянтинівка, 

ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, 

будинок 6

34799600

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 21.06.2018 10

145

ПРИВАТНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ІМ. 

ПАРТИЗАНСЬКОЇ ІСКРИ

55261, Миколаївська обл., 

Первомайський район, село 

Кримка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, 

будинок 1

3764057

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 21.06.2018 10

146

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ЯХТОБУДІВНА ВЕРФ "ФЛАГМАН"

54030, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, 

будинок 52/42

32612877

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 25.06.2018 10

147

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЕЛЕКТРОГАРАНТ"

54056, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ МИРУ, 

будинок 54 В

38396130

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 25.06.2018 10

148

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛІОС 

АГРО"

57154, Миколаївська обл., 

Миколаївський район, село 

Подимове, ВУЛИЦЯ 

НАБЕРЕЖНА , будинок 21/А

39249031

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 28.06.2018 10

149
ФОП ЛАВРОВ ВСЕВОЛОД 

АНАТОЛІЙОВИЧ

56130, Миколаївська обл., 

Баштанський район, село 

Привільне, ВУЛИЦЯ 

НАБЕРЕЖНА, будинок 82

2227509797

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 02.07.2018 10

150
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІНАР"

56500, Миколаївська обл., місто 

Вознесенськ, ВУЛИЦЯ 

ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 

будинок 258А

31883170

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 02.07.2018 10

151 ФГ "ОАЗИС"

вул.   Степова,1а,         с-

ще.ІванівкаПервомайський 

район

19292583

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 02.07.2018 10

152

ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

НАФТОПЕРЕВАЛЮВАЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС"

54030, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 

МОРСЬКА, будинок 42

39622677

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 02.07.2018 10

153
ПАТ "МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ" 

54018м.Миколаїв, вул. 

Космонавтів,1
3482637

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 02.07.2018 10

154 ФОП Ноженко Віра Олегівна
54040, м.Миколаїв, Ввул. 

Крилова, 44, кв. 87
2897900188

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 03.07.2018 10

155 ТОВ «ТЕД-МАСТЕР»
54046Миколаївська обл., місто 

Миколаїв вул. Целинная 17/3
31882470

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.07.2018 10

156 ТОВ "ГОЛТА АВТОТРАНС"
55200, Миколаївська обл., місто 

Первомайськ, вул. Одеська, 78
35964970

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 09.07.2018 10

157

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "НАРП"

54037, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ЗНАМЕНСЬКА, будинок 4

9794409

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 09.07.2018 10

158

ПОШУКОВО-ЗЙОМОЧНА 

ЕКСПЕДИЦІЯ №46 КАЗЕННОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "КІРОВГЕОЛОГІЯ"

01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

КІКВІДЗЕ, будинок 8/9

Адреса ВП: 55200, Миколаївська 

обл., Первомайський район, 

селище міського типу 

Підгородна, П/С 3

14308279

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю; гірничого нагляду

високий 09.07.2018 10

159

ТОВ "Миколаївський насіннєвий 

завод"

57217, Миколаївська область, 

Вітовський район, селище 

Полігон, вул. Сонячна, 1-б 00721403

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

10.07.2018

10



160 ТОВ "Гаджиев"

54042, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, пр-т Жовтневий, 21-

М

37104353

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 10.07.2018 10

161 ПРАТ "ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865"

57113, Миколаївська обл., 

Миколаївський район, селище 

міського типу Ольшанське, 

ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, 

будинок 11

2775277

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 11.07.2018 10

162
ДП "Очаківське об'єднання санаторно-

курортних закладів"

57500, Миколаївська область, 

м.Очаків, вул.Курортна,29, 
2651084

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 11.07.2018 10

163
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ВІДЗЕВ" 

54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 

будинок 1

20866186

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.07.2018 10

164
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ДОНОМ"

54048, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ЧЕРВОНОДОНСЬКА, будинок 

3-Б

36384075

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.07.2018 10

165

ПРИВАТНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ІМ. Т. Г. 

ШЕВЧЕНКА

55234, Миколаївська обл., 

Первомайський район, село 

Синюхин Брід, ВУЛИЦЯ 

ГОРОДНЯ, будинок 2А

3764005

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 16.07.2018 10

166 ССПП «Куйбишева» 

Миколаївська обл.,  Братський 

район, с. Новомар’ївка, вул. 

Куйбишева,27

3765513

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 16.07.2018 10

167 КП “Первомайський міськводоканал”

Миколаївська обл., м. 

Первомайськ, вул. Київська, 

129а

33089321

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 16.07.2018 10

168

Фермерська господарство "Барвінок" 57222, Миколаївська область, 

Вітовський район, с.Михайло-

Ларине 20880888

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

16.07.2018

10

169
ФОП БЄЛОЦЬКА ОЛЕНА 

ЄВГЕНІВНА

54025, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ 

СТАЛІНГРАДУ, будинок 13 В, 

квартира 37

2402011980

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середня 19.07.2018 10

170

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ"

55000, Миколаївська обл., місто 

Южноукраїнськ, ВУЛИЦЯ 

ПАРКОВА, будинок 5

31537375

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середня 23.07.2018 10

171

ТОВ  "Фотон Чорноморья", 

туристична база "Фотон Чорноморья"

57515, Миколаївська область, 

м.Очаків, с.Чорноморка, 

вул.Бейкушська,45/1 3205662

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

23.07.2018

10

172
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЛАКШМИ"

54030, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ФАЛЄЄВСЬКА, будинок 9 Б

34510199

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 23.07.2018 10

173

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЕЛЕВАТОРНЕ"

54020, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ МАЛА 

МОРСЬКА, будинок 108, офіс 

207

36700427

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 24.07.2018 10

174
ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ РИБНИЙ 

ПОРТ"

54002, м.Миколаїв, Каботажна 

Пристань, 3
33896925

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 24.07.2018 10

175

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА 

ЛАБОРАТОРІЯ"

57400, Миколаївська обл., 

Березанський район, селище 

міського типу Березанка, 

ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, 

будинок 4

22443910

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 30.07.2018 10

176 ТОВ «АТІС»

вул.Гагаріна, 28 с.Берізки, 

Кривоозерський р-н, 

Миколаївська обл.

33331979

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 01.08.2018 10

177 ФГ «Роса-13»

Миколаївська обл.,  Братський 

район,  с. Миролюбівка, вул. 

Набережна,8

33245320

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 01.08.2018 10

178 ТОВ "КОНКОРДПЛАСТ 2000" 

54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ГМИРЬОВА, будинок 8-Ж

32391293

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 01.08.2018 10

179

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" ФІЛІЯ УМГ 

"ЛЬВІВТРАНСГАЗ" ВОЛИНСЬКЕ 

ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 

ГАЗОПРОВОДІВ

Волинська обл., Закарпатська 

обл., Івано-Франківська обл., 

Київська обл., Кіровоградська 

обл., Львівська обл., 

Миколаївська обл., Одеська обл., 

Полтавська обл., Рівненська 

обл., Хмельницька обл., 

Черкаська обл., Чернігівська обл.

30019801

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 06.08.2018 10



180

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 

54058, м. Миколаїв, вул. 

Київська,1
2007087

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 06.08.2018 10

181
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОТОРТЄХ"

55200, Миколаївська обл., місто 

Первомайськ, ПРОВУЛОК 

ГРАНІТНИЙ, будинок 14

37113876

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 06.08.2018 10

182 ВО «Укрстроймонтаж»

54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв,

Вул.12 Повздовжня, 53
31882491

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 07.08.2018 10

183 ФГ «Лідер»

 56341, Миколаївська обл., 

Врадіївський район, село 

Новопавлівка, ВУЛИЦЯ 

ЛІСОВА, будинок 16А

20892650

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 07.08.2018 10

184 ТОВ "АБВ ПЛЮС"
54017, Миколаївська обл., 

м.Миколаїв, вул. Дунаєва 55
35403416

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 07.08.2018 10

185 ТОВ "Спецмонтажстрой-1"

54052, м.Миколаїв, 

вул.Ленінградська, буд.1-А, 

кв.71

37992617

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 08.08.2018 10

186

ПРИВАТНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА 

"РОДНІЧОК"

57262, Миколаївська обл., 

Вітовський район, село 

Миколаївське, ВУЛИЦЯ 

І.ФРАНКА, будинок 13А

19292651

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 08.08.2018 10

187 Фермерське господарство "Меркурій"

56640, Миколаївська область, 

Новоодеський район, с.Сухий 

Єланець, вул. Каганова,29

31909277

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 09.08.2018 10

188 ТОВ "ЕКОТРАНС"

54058, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул. Проектна, 

будинок 3-В

23616583

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці 
високий 10.08.2018 10

189 ТОВ "Пансіонат "Приморський""

57460,, Миколаївська область, 

Березанський р-

н,с.Рибаківка,квартал 6, буд.9

30476191

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 10.08.2018 10

190

Дошкільний навчальний заклад-центр 

розвитку дитини з особливими 

потребами №25                        

«Вербиченька»

Миколаївська обл., м. 

Первомайськ, вул. Колонтай,9
26132609

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 13.08.2018 10

191

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМЬЕРА 

ЮГ"

54024, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ІНГУЛЬСЬКА ПЕРША, будинок 

1Л

37992753

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 13.08.2018 10

192 СМПП «Юг-Сервіс»»

Миколаївська обл.,  Братський 

район, с. Кам’яно - Костувате, 

вул. Миру,26

32543657

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 13.08.2018 10

193 ТОВ  "Незабудка"

57515, Миколаївська область, 

Очаківський район, 

с.Чорноморка, Лагерна коса

32686645

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 14.08.2018 10

194 КП "Миколаївліфт"
54030, м. Миколаїв, вул. 

Адмірала Макарова, 7
05472620

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 14.08.2018 10

195 ФГ «Світлана-Н»

вул.Леніна,47 с.Очеретня 

Кривоозерський р-

н.,Миколаївська обл.

33615774

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 14.08.2018 10

196
 ТОВ "НАВІТАС ПРО ПЛЮС" 

65104, Одеська обл., місто 

Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ВІЛЬЯМСА, будинок 86

39117579

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 14.08.2018 10

197 ТОВ "АГРОХІМСНАБ"

54025, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ 

СТАЛІНГРАДУ, будинок 87-В, 

квартира 29

31821898

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 15.08.2018 10

198
Баштанський психоневрологічний 

інтернат

56180, Миколаївська область, 

Баштанський район, с.Лоцкіно, , 

вул.І.Франка,2

03190521

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 27.08.2018 10

199

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СУДНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД "ЛИМАН"

65026, Одеська обл., місто 

Одеса, ВУЛИЦЯ 

ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 

4, квартира 2А

1373890

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 27.08.2018 10

200 КП «Водопостачання м. Вознесенська»
Миколаївська обл., м. 

Вознесенськ, вул. Щорса 2
33321803

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 28.08.2018 10



201
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"РАДАР"

55223, Миколаївська обл., 

Первомайський район, село 

Мигія, ВУЛИЦЯ 

ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 1А

20905298

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 28.08.2018 10

202
ДП "МИКОЛАЇВХОЛОД" ВАТ 

"КИЇВХОЛОД" 

54031, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ЕЛЕКТРОННА, будинок 81/8

24792247

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 03.09.2018 10

203
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НІКСТРОМ" 

57286, Миколаївська обл., 

Вітовський район, село 

Галицинове, ВУЛИЦЯ 

НАБЕРЕЖНА, будинок 52

4543192

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю; гірничого нагляду

високий 03.09.2018 10

204

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЧОРНОМОРСЬКА ЯХТЕНА ВЕРФ"

54036, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ПОШТОВА, будинок 2-В

33968837

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 03.09.2018 10

205 ТОВ «Свинарочка»
с. Дорошівка Вознесенський 

район,Миколаївська обл.
34438008

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 03.09.2018 10

206 ТОВ "Агро-Пік"

56663, Миколаївська область, 

Новоодеський район, с. 

Новосафронівка, вул.Леніна, 

буд.5

32719759

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 04.09.2018 10

207 ФГ «Промінь»

Миколаївська обл.,  Братський 

район, с. Улянівка, вул. 

Гагаріна,10

20889518

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 04.09.2018 10

208

ТОВ "С-Росток" 57140, Миколаївська область, 

Миколаївський р-н, с.Іванівка, 

вул. 8 Березня,18 35010143

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

06.09.2018

10

209

 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ЛІДІЯ" 

56660, Миколаївська обл., 

Новоодеський район, село 

Гур'ївка, ВУЛИЦЯ 

ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 31

32023139

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю та гірничого нагляду

високий 07.09.2018 10

210 ТОВ "Строй-Сервіс"

Юр.адреса: 54030, Миколаївська 

обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

МОСТОБУДІВНИКІВ, будинок 

17, квартира 50

32188973

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 10.09.2018 10

211 КСП «Полянка»
Миколаївська обл.,  

Арбузинський район, с. Полянка
36481123

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 10.09.2018 10

212

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІА 

КОРПОРЕЙШН"

54001, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

НІКОЛЬСЬКА, будинок 53, 

квартира 32

37991938

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 10.09.2018 10

213
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ГОРИЗОНТ"

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., 

ВРАДІЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ 

ВРАДІЇВКА, ВУЛ. 

ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУД. 76

19299355

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 10.09.2018 10

214
ТОВ ДУНАЙСЬКА СУДНОПЛАВНО-

СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ"

54000, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул. Заводська, 9
31012697

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 11.09.2018 10

215
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ГЕЛЕНА"

55200, Миколаївська обл., місто 

Первомайськ, ВУЛИЦЯ 

ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34, 

квартира 4

24793436

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 11.09.2018 10

216

ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"

52005, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський район, селище 

міського типу Слобожанське, 

ВУЛИЦЯ ВИРОБНИЧА, 

будинок 23

38873258

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 14.09.2018 10

217 СТОВ "Дмитрівське"
с. Дмитрівка Вознесенський 

район,Миколаївська обл.
5539420

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 14.09.2018 10

218 ТОВ «Бруком» 

Закарпатська обл., Мукачівський 

р-н, село Зубівка, вул. Миру 40, 

Миколаївська обл., м.Миколаїв, 

вул. 7-я Поперечная д.3 

31320310

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 17.09.2018 10

219

ПІВДЕННО-БУЗЬКЕ БАСЕЙНОВЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ 

РЕСУРСІВПІВДЕННО-БУЗЬКЕ 

БАСЕЙНОВЕУПРАВЛІННЯ 

ВОДНИХ РЕСУРСІВ

54030, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ПОТЬОМКІНСЬКА, будинок 14

1038921

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 17.09.2018 10

220 ФГ «Земля»

Миколаївська обл.,  Братський 

район, с. Ганівка, вул. 

Кооперативна,6 

32907600

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 17.09.2018 10



221 ПАТ «Миколаївгаз»
м. Миколаїв, вул. Погранична, 

159
5410263

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 17.09.2018 10

222

"Хлібокомбінат" Баштанської 

райспоживспілки ("ДП Хлібокомбінат)

56100, Миколаївська область, 

Баштанський район, м. 

Баштанка, вул. Промислова,6 01732515

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

17.09.2018

10

223 ФОП Городецький В.М.

Миколаївська обл., мю 

Первомайськ, вул. Розова, 1, кв. 

72

2710914696

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 18.09.2018 10

224
Приватне акціонерне товариство 

"Новотех"

56663, Миколаївська область, 

Новоодеський район, с. 

Новоінгулка, вул.70 річчя 

Жовтня 

25375920

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 18.09.2018 10

225

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРТ 

ОЧАКІВ"

57550, Миколаївська обл., 

Очаківський район, село 

Куцуруб, ВУЛ. ОЛЬВІЙСЬКА , 

будинок 1

24057648

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 20.09.2018 10

226 ТОВ «ВІК і ТАН»
Вінницька обл. м.Немирів 

вул.Тімірязєва,44
30641728

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 20.09.2018 10

227

ТОВ "ОАЗИС БИСАН" 56602, Миколаївська область, 

Новоодеський район, м. Нова 

Одеса, вул. Мельнична,1-К 37758242

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

24.09.2018

10

228

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕМА-

МОНТАЖ" МАЛОГО ВИРОБНИЧО- 

КОМЕРЦІЙНОГО ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "ЕНЕМА"

54010, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ БУЗНІКА, 

будинок 3

31671014

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 24.09.2018 10

229 ТОВ "ЄВРО-ОКТАН"

55000, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., 

М.ЮЖНОУКРАЇНСЬК, ВУЛ. 

300-РІЧЧЯ КОСТЯНТИНІВКИ, 

БУД. 7

38342110

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 24.09.2018 10

230 ТОВ "Фактор Нафтогаз" м. Київ вул. Саксаганського,25Б 36134497

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 24.09.2018 10

231

ТОВ "Південний кар'єр" Миколївська обл, Вознесенський 

р-н, с.Григорівське, вул. 

Центральна, 36
35835450

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю; гірничого нагляду 

високий

24.09.2018

10

232 ПП «Гард-тур»

вул 

Новогрушівська,4с.ГрушівкаПер

вомайський район

34168147

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 25.09.2018 10

233 АГЗП ФОП «Ветушняк Н.А.»

Миколаївська обл. 

Первомайський р-н с. Мигія,вул. 

1-го Травня, 1 Адреса 

виробництва: м. 

Первомайськ,вул. Леоніда 

Федорова, 1-а

39054514

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 27.09.2018 10

234 ТОВ «Торговий дім «СКФ»»
03680, м. Київ вул.. Козацька 

буд. 120/4
38315218

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 01.10.2018 10

235

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІВАСЕРВІСЮГ"

54003, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ПАРОМНИЙ УЗВІЗ, будинок 1-

В

38086058

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 01.10.2018 10

236 ПСП «Полтавка»

вул.Молодіжна, 52       с. 

Полтавка, Первомайський 

район.,Миколаївська обл.

32843715

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 01.10.2018 10

237

Фермерське господарство "Колос" 57230, Миколаївська область, 

Вітовський район, с. Білозірка, 

провулок Північний,7 30405651

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

02.10.2018

10

238 ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ ЛТД"
54031, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул. Кірова, 238-Б
34511061

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 02.10.2018 10

239

Сільськогосподарський виробничий 

кооператив "Агрофірма "Миг-Сервіс-

Агро"

56640, Миколаївська область, 

Новоодеський район, с. Сухий 

Єланець, вул.Жукова,38

31909319

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 02.10.2018 10

240
ТОВ "НІКЮЖГАЗ" 

54017, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 

будинок 73, офіс 407

38086587

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.10.2018 10



241 ТОВ «Сокар Енерджі Україна» 

м.Київ вул. Юрківська 28, оф 3 

АЗК №02/1 м.Миколаїв, 

вул.Привольная, 87б.  АЗК 

№02/2 Миколаївська обл., 

Новоодесский район, с. Себино, 

вул. Гетьманцева, 1б. АЗК 

№02/3 Миколаївська обл., 

Новоодесский район, с. Себино, 

вул. Гетьманцева, 2а. АЗК 

№02/4 Миколаївська обл., 

Новоодесский район, г.Новая 

Одесса, вул. Ленина, 4а. АЗК 

№02/5 м.Миколаїв, 

вул.Очаковская, 1/1, АЗК №02/6 

Миколаївська обл., 

Николаевский район, 

с.Нечаянное, вул.Одесская, 2.

36866563

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 08.10.2018 10

242

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ГДМБ (ГОСПРОЗРАХУНКОВА 

ДІЛЬНИЦЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 

БУДІВНИЦТВА)

54042, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 2 

СЛОБІДСЬКА, будинок 140

3331466

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 08.10.2018 10

243 ТОВ «Шельф»

Миколаївська область, 

Миколаївський район с. Крива 

Балка  вул. Одеська, буд. 48

32895407

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 08.10.2018 10

244 ТОВ ТД "Морепродукт"
54001, м.Миколаїв, 

вул.Радянська, буд.9, кв.30
32884499

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 08.10.2018 10

245 ТОВ "СВІТ-ОІЛ"

55200, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., 

М.ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. 12 

ГРУДНЯ, БУД. 1-А

39798329

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 08.10.2018 10

246

ТОВ "СУПУТНИК-АГРО" 57250, Миколаївська область, 

Вітовський район, с. 

Новомиколаївка, вул. Жовтнева 32061017

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий

09.10.2018

10

247
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " 

ЄВРОДОР "

56401, Миколаївська обл., 

Доманівський район, селище 

міського типу Доманівка, 

ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИЧНА, 

будинок 22, корпус А

35685424

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 11.10.2018 10

248 Братська ЦРЛ

Миколаївська обл., смт. 

Братське, вул.Чернишевського,4

9

1998331

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 15.10.2018 10

249

ТОВ "УКРАГРОТЕХНІКА" 57232, Миколаївська область, 

Вітовський район, 

смт.Первомайське, 

вул.Ювілейна,9

24794068

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий

15.10.2018

10

250
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НИКРОС"

54052, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПЛОЩА 

ЗАВОДСЬКА, будинок 7/3

34651588

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 16.10.2018 10

251 ТОВ НТЦ"Земля і люди "
вул.Миколи Куценко, 51 

смт.Єланець.,Миколаївська обл.
24783024

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 16.10.2018 10

252

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕТЕЙ 

АГРІ"

( ТОВ "ПРОМЕТЕЙ АГРІ" )

 54030, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ПУШКІНСЬКА, будинок 8

40600117

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 16.10.2018 10

253 ТДВ"ОРІОН-АВТО"
54007, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул. Казарського, 4
5465809

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 17.10.2018 10

254
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРСАЖ"

54030, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

НІКОЛЬСЬКА, будинок 7

31882072

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 18.10.2018 10

255 ТОВ «ВЛАД» 

Миколаївська обл. м. 

Вознесенськ вул. Жовтневої 

революції 26-А 

20908084

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 19.10.2018 10

256 МУМА УДП «Укрхимтрансаммиак»
54028Миколаївська обл., місто 

Миколаїв вул. Фурманова 1
31517060

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 22.10.2018 10

257
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК УКРАЇНА"

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 68 
30603572

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 22.10.2018 10

258
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

55210, Миколаївська обл., місто 

Первомайськ, ВУЛИЦЯ 

КОРАБЕЛЬНА, будинок 50

14312387

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 22.10.2018 10



259 КП «Веселинівський водоканал»
Миколаївська обл. 

смт.Веселинове вул.Київська,104
35130769

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 22.10.2018 10

260 ТОВ «Активгаз ЮГ»
м. Миколаїв  вул. Декабристів,  Б 

41/23
39385045

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 22.10.2018 10

261 ТОВ «Фрол»
Миколаївська обл. 

м.Вознесенськ вул.Одеська,11
40649393

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 22.10.2018 10

262

ТЗДВ "МИКОЛАЇВСЬКЕ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 

28"

54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв,

вул.12 Повздовжня, 51
1413804

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 23.10.2018 10

263 ТОВ  "Нива Весняне"

56663, Миколаївська область, 

Миколаївський  район, 

с.Весняне, вул.Центральна, 1/3

36794012

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 23.10.2018 10

264

ТОВ "СП УКРСОЯ" 54017, м. Миколаїв, вул. 

Чкалова, 20/5

37278720

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

23.10.2018

10

265 Обласна дитяча лікарня
54018, м. Миколаїв, 

вул.Миколаївська,21
02007070

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 24.10.2018 10

266
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТРОЙ"

55000, Миколаївська обл., місто 

Южноукраїнськ, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНІНА, будинок 1, квартира 37

19284187

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 25.10.2018 10

267
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"СПЕКТР - СЕРВІС"

54003, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ВОРОШИЛОВА, будинок 74

31319462

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 29.10.2018 10

268

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ 

ДОМ "ЮГЕЛЕВАТОР"

54000, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

АЙВАЗОВСЬКОГО, будинок 

19/1

36622831

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 01.11.2018 10

269

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"

( ПАТ "УКРПОШТА" )

01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 

буд. 22; МИКОЛАЇВСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"

Місце знаходження ВП: 54018,м. 

Миколаїв, вул.Новозаводська, 

буд. 1;Центр поштового зв'язку 

(ЦПЗ) №2: м.Вознесенськ, 

вул.Київська, 20; ЦПЗ №: 

м.Первомайськ, 

вул.Виговського, 3; ЦПЗ №4: 

м.Новий Буг, вул.Гагаріна, 13; 

ЦПЗ №6: м.Снігурівка, 

вул.Суворова, 49; ЦПЗ №7: 

м.Баштанка, вул.Баштанської 

республіки, 36; РНОК 

"Поштовик" Березанський р-н, 

с.Рибаківка

21560045

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 01.11.2018 10

270
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КІСОН"

55001, Миколаївська обл., місто 

Южноукраїнськ, БУЛЬВАР 

ЦВІТОЧНИЙ, будинок 12, 

квартира 35

20910715

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 01.11.2018 10

271 Дошкільний навчальний заклад №99 м.Миколаїв, вул.Курчатова,22 37786829

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 01.11.2018 10

272 Єланецька ЦРЛ
вул.Василя Стуса, 55      смт. 

Єланець,Миколаївська обл.
1998472

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 01.11.2018 10

273

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 

"КАСКАД"

54028, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

КОСМОНАВТІВ, будинок 61 В

36153745

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 05.11.2018 10

274

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛЕКТ-

ТРАНСФОРМАТОР"

54028, Миколаївська обл., м. 

Миколаїв, вул. КОСМОНАВТІВ, 

будинок 89

37436595

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 05.11.2018 10

275 Врадіївська ЦРЛ
Миколаївська обл.,  смт. 

Врадіївка,  вул. Фрунзе,2
1998466

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 05.11.2018 10

276

ТОВ "ДІОНІСІЙ VN" 57251, Миколаївська область, 

Вітовський район, с. 

Костянтинівка, вул.Миру,13 33231825

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

05.11.2018

10



277 ПСП"Корпорація України"

вул.  Садова, 106                с. 

Лукашівка, Первомайський 

район,

30766126

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 06.11.2018 10

278 ФГ «Д-Аллель»

Миколаївська обл.,  

Врадіївський район,    с. 

Гуляницьке     вул.

32362346

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 06.11.2018 10

279 ТОВ "СУДНОВЕРФ "НАВАЛІС"
54011, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул. Індустріальна, 1
37032085

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 06.11.2018 10

280 ТОВ "ГОСПАЛИВО"

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., 

М.ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. 

ЛУГОВА, БУД. 22, КВ. 1

38011967

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 06.11.2018 10

281 Міська лікарня №4
54001, м.Миколаїв, 

вул.А.Макарова,1
01998408

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 07.11.2018 10

282

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЖК 

"МИКОЛАЇВМОЛОДЬБУД"

54015, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ БУЗЬКИЙ 

БУЛЬВАР, будинок 13/4

31096536

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 08.11.2018 10

283 ФГ «Нектар»

вул.Центральна, 150смт. 

Підгородна, Первомайський 

район

20905341

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 09.11.2018 10

284
Миколаївська центральна районна 

лікарня 

54035,  м. Миколаїв, вул. 

Поштова,118
01998271

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.11.2018 10

285

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМПЛЕКС 

ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - 

"МАШПРОЕКТ"

54018, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ 

БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ, будинок 

42А

31821381,

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.11.2018 10

286

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-ТЕХСЕРВІС"

54003, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 

будинок 158-А

38169385

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.11.2018 10

287
Врадіївська загальноосвітня 

школа         І-ІІІ ступенів №1

Миколаївська обл.,  смт. 

Врадіївка, вул. Гоголя,12
26108456

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 12.11.2018 10

288
ТОВ "УКРТЕХІНВЕСТГАЗ" 

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ЗООЛОГІЧНА, будинок 4 А, 

офіс 139

34300297

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.11.2018 10

289
ФОП ПАВЛЮЧКО ВІТАЛІЙ 

ВІКТОРОВИЧ

57300, Миколаївська обл., 

Снігурівський район, місто 

Снігурівка, ВУЛИЦЯ КУТОВА, 

будинок 1

2467621419

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 13.11.2018 10

290 Фермерське господарство Владам

Юр.адреса:57210, Миколаївська 

обл., Жовтневий район, смт 

Воскресенське,вул.Софіївська,25 

Фактична адреса: м.Миколаїв, 

вул.Автомобільна,1

22430066

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 13.11.2018 10

291 ПрАТ «Добробут»

Миколаївська обл., Братський р-

н, с. Миролюбівка, вул. 

Молодіжна, 1

3765565

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 13.11.2018 10

292

ТОВ "РОДІНА-АГРО" 57220, Миколаївська область, 

Вітовський район, с.Пересадівка, 

вул. Леніна,152 36587305

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий

14.11.2018

10

293

ТОВ "Баловнянська виробнича база" 56663, Миколаївська область, 

Новоодеський район, с. 

Костянтинівка, вул. 

Миколаївська,1

32818720

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий

14.11.2018

10

294

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОБУД-

НІКМА"

56101, Миколаївська обл., 

Баштанський район, село 

Любарка, ВУЛИЦЯ 

ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5

34851450

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 15.11.2018 10

295 ТОВ "Нік-Фарма"
вул.Василя Стуса, 55      смт. 

Єланець, Миколаївська обл.
38339045

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 16.11.2018 10

296
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕМА-2000"

54017, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 

будинок 177-А/1

25374658

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 19.11.2018 10



297

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НІКПОЖТЕХСЕРВІС"

54048, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ГРИБОЄДОВА, будинок 6

37758567

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 19.11.2018 10

298 Новобузький педагогічний коледж

55600, Миколаївська обл., 

м.Новий Буг, вул.Червона 

площа,4

2125450

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 19.11.2018 10

299

ТОВ "КІФА" 54055, м. Миколаїв, 

вул.Потьомкінська, 117

31821842

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

19.11.2018

10

300 ТОВ «Людмилівський елеватор»

Миколаївська обл., Братський р-

н, с-ще Людмилівка, вул. 

Привокзальна, 1

34355917

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 20.11.2018 10

301 ТОВ "МИКОЛАЇВТРАНСБУД -1" 

57286, Миколаївська обл., 

Вітовський район, с. 

Галицинове, вул. Набережна, 42

35301806

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 20.11.2018 10

302

Комунальне підприємство 

«Теплопосточання та водо-

каналізаційне господарство» 

Миколаївська 

обл.,м.Южноукраїнськ, вул. 

Дружби народів,буд.8

31948866

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 26.11.2018 10

303

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРСЬКА 

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"

57550, Миколаївська обл., 

Очаківський район, село 

Куцуруб, ВУЛ. ОЧАКІВСЬКА , 

будинок 120

35328114

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 26.11.2018 10

304
Загальноосвітня    школа І-ІІІ ступенів 

№24
54000, м.Миколаїв вул.Лісна,1  24780149

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 26.11.2018 10

305 ТОВ "НЬЮ-СТАР"
54055, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул.. 1 Слобідська, 37
31821837

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 27.11.2018 10

306 ТОВ "ВОГ РИТЕЙЛ"

43010, Волинська обл., місто 

Луцьк, ВУЛИЦЯ 

КРЕМЕНЕЦЬКА, будинок 38

38740702

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 01.12.2018 10

307
ФОП МАГОМЕТ ВАЛЕНТИН 

АНДРІЙОВИЧ

54055, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ САДОВА, 

будинок 9, квартира 29

1939801778

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 03.12.2018 10

308
Єланецька центральна районна аптека 

№ 25 – філія ПКВО "Фармація"

вул.Василя Стуса, 16, смт. 

Єланець, Миколаївська обл.
26300082

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 03.12.2018 10

309 ТОВ «Атон Агро»
Миколаївська обл., м. 

Первомайськ, вул. Київська,135
35964792

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 03.12.2018 10

310
ТОВ "СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ" 

АГРОКОНТРАКТ"

54055, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул. Садова, 70-А
30396991

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 04.12.2018 10

311
Міський протитуберкульозний 

диспансер 
54003, вул.Сивашської дивізії,8 5483227

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 04.12.2018 10

312

ТОВ "ПИШКА" 54000, м.Миколаїв, 

вул.Комсомольська,101,корпус В

32819965

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній

04.12.2018

10

313

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВТОМОБІЛІСТ"

56602, Миколаївська обл., 

Новоодеський район, місто Нова 

Одеса, ВУЛИЦЯ 

САПРОНЕНКА, будинок 28

3117814

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 05.12.2018 10

314 ТОВ «Первомайськ Каравай»
Миколаївська обл., м. 

Первомайськ, вул. Толбухіна,101
35964902

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 06.12.2018 10

315
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ПРОМЖИЛСТРОЙ"

54002, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

БУДЬОННОГО, будинок 58, 

квартира 4

31498059

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 06.12.2018 10

316
ТДВ «Миколаївський домобудівельний 

комбінат»

54028, м. Миколаїв,  вул. 

Гмирьова, 1
1273160

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 07.12.2018 10

317

ТОВ "КИТ-Т" м.Миколаїв, вул.Херсонське 

шосе, 109

37991964 додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 10.12.2018 10



318

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ - 

ПЕРВОМАЙСЬК"

55223, Миколаївська обл., 

Первомайський район, село 

Мигія, ВУЛИЦЯ 

ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 111

13854376

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 10.12.2018 10

319 ТОВ"Аве Протеміл"
вул. Київська,287а, м. 

Вознесенськ, Миколаївська обл.
32037602

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 10.12.2018 10

320 ТОВ «Комунтехбудсервіс»

Миколаївська обл., м. 

Первомайськ, вул. 

Достоєвського,14/2

37822108

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 10.12.2018 10

321 ТОВ «МСУ-505»

54028, м.Миколаїв,

вул.4 Повздовжня, 74 35176929

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 11.12.2018 10

322 ДП "Дельта-Лоцман"
54017, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, вул. Лягіна, 27
25374003

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 12.12.2018 10

323

МИКОЛАЇВСЬКА ПРИВАТНА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I -III 

СТУПЕНІВ "ГІПАНІС-

ЕОС"МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( МПЗШ 1-111 СТУПЕНІВ "ГІПАНІС-

ЕОС" )

54003, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

КОТЕЛЬНА, будинок 2

24797575

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 14.12.2018 10

324

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД"

( ТДВ "БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД" 

)

56100, Миколаївська обл., 

Баштанський район, місто 

Баштанка, ВУЛИЦЯ 

ЗАВОДСЬКА, будинок 4

446500

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 14.12.2018 10

325 Арбузинська ЦРЛ
Миколаївська обл., смт. 

Арбузинка, вул. Центральна,88
1998348

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

середній 17.12.2018 10

326

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСНИЙ 

ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ"

57286, Миколаївська обл., 

Вітовський район, село 

Галицинове, ВУЛИЦЯ 

НАБЕРЕЖНА, будинок 64

32654880

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 24.12.2018 10

327

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД"

57286, Миколаївська обл., 

Вітовський район, село 

Галицинове, ВУЛИЦЯ 

НАБЕРЕЖНА, будинок 64

33133003

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 24.12.2018 10

328

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСНИЙ 

ЦЕНТР НІКОІНТЕРМ"

( ТОВ "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 

НІКОІНТЕРМ" )

54003, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ПОТЬОМКІНСЬКА, будинок 

129-А, квартира 1

40089299

додержання законодавства у сфері 

охорони праці, промислової безпеки, 

гігієни праці та законодавства про 

працю

високий 24.12.2018 10


