
№ з/п 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 Найменування органу державного нагляду 
(контролю)

1 ТОВ МПЗ "Баварія" вул. Юріївська, 1, с. Фурси, Білоцерківський р-н, 
Київська обл. 36261826

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 03.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

2 ФОП ЖУК Ю. М. вул. Соборна, 46-48, м. Узин,  Білоцерківський р-
н, Київська обл. 2910712631

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 05.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

3 ПП Шиманський
вул. Молодіжна, 10, відділок Селекційний, с. 

Мала Вільшанка,  Білоцерківський р-н, Київська 
обл.

2856114112

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 09.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

4 ТОВ Молочна компанія 
"МІЛКЛАЙН"

 вул. Узинська, 2, с. Томилівка, Білоцерківський р-
н, Київська обл. 38981517

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 26.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

5 ТОВ "Візит"  вул. Заводська, 23-а, м. Узин, Білоцерківський р-
н, Київська обл. 22206848

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 05.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

6 ТОВ "Антонівський 
м'ясокомбінат"

 вул. Першотравнева 1-б, с. Мала Антонівка, 
Білоцерківський р-н, Київська обл., 09138 32638227 виробництво та/або обіг об’єктів санітарних 

заходів високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

7 ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС" вул. Київське шосе, 6, м. Біла Церква,  Київська 
обл. 30353172

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 19.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

8 ТОВ АФ "Глушки" вул. Леніна, 39,   с. Глушки, Білоцерківський р-н,  
Київська обл. 19411214

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 09.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

9 СФГ "КоЛоСок"" вул. Новосельська, 47, с. Коженики,  
Білоцерківський р-н,  Київська обл. 30683862

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 06.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

10 СВК "Розаліївський" вул. Кірова, 71-Б, с. Розаліївка, Білоцерківський р-
н,  Київська обл. 03755383

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 20.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

11 ТОВ "Еліта" вул. Першотравнева, 2, смт. Терезине,  
Білоцерківський р-н, Київська обл. 13730964

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 09.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

12 ТОВ "Селекційний центр 
свинарства"

вул. Першотравнева, 2, смт. Терезине,  
Білоцерківський р-н, Київська обл. 37122545

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 05.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

13 ТОВ "Фастівка" вул. Радянська, 1, с. Фастівка,  Білоцерківський р-
н, Київська обл. 03755437

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 20.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

14 СВК ім.Щорса вул. Центральна, 66, с. Яблунівка,  
Білоцерківський р-н, Київська обл. 03755452

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

15 ТОВ "Д.С.М.-ГОСПОДАР"          вул. Лісова, 10, с. Дрозди,  Білоцерківський р-н, 
Київська обл. 38401008

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 21.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

16 ПСП "Агрофірма Світанок"

вул. Колгоспна, 31, с. Чепиліївка,  
Білоцерківський р-н, Київська обл.                                                                                                                                                                                           

вул. Садова, 1, с. Сухоліси,  Білоцерківський р-н, 
Київська обл.

03754024

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 02.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

17 ТОВ "Пилипчанське" вул. Соборна, 5, с. Пилипча,  Білоцерківський р-н, 
Київська обл. 30813762

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 30.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

18 ТОВ "Білоцерківхлібопродукт" вул. Росьова, 2-А, с. Яблунівка,  Білоцерківський 
р-н, Київська обл. 20608169

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 17.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



19 ПрАТ "Маки" вул.Гагаріна, 1, с. Макіївка, Білоцерківський р-н, 
Київська обл. 03728475

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 13.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

20 ТОВ "Земля Томилівська" вул. Цетральна, 1-а, с. Томилівка, 
Білоцерківський р-н, Київська обл. 13739899

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 06.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

21 ТОВ "Прибой" вул. Гагаріна, 1, с. Острійки, Білоцерківський р-н, 
Київська обл. 23586221

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 03.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

22 СФГ "Горизонт-2" вул. Польова, 1, с. Михайлівка, Білоцерківський р-
н, Київська обл. 31952736

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

23 ТОВ "АФ ДіМ" вул. Польова, 2-б, с. Дрозди, Білоцерківський р-н, 
Київська обл. 03755331

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 13.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

24 ТОВ ФК "Агро-Лідер-Україна" вул. Пролетарська, 34-а, с. Іванівка, 
Білоцерківський р-н, Київська обл. 33361427

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 21.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

25 ТОВ "АФ Матюші" вул. Івана Франка (Леніна), 1, с. Матюші, 
Білоцерківський р-н, Київська обл. 03755348

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 17.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

26 ТОВ "Олійникова Слобода" вул. Центральна, 1, с. Олійникова Слобода, 
Білоцерківський р-н,  Київська обл. 03755360

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 08.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

27 ПОП "АФ Узинська" вул. Волі, 26, м. Узин,  Білоцерківський р-н, 
Київська обл. 00385916

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 01.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

28 ТДВ "Терезине" вул. Першотравнева, 2, смт. Терезине, 
Білоцерківський р-н, Київська обл. 05407982

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 15.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

29 ДП ДГ"Озерне" вул. Липки, 6, с. Озерна,  Білоцерківський р-н, 
Київська обл. 00497673

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

30 ФГ "Томилівське" вул. Молодіжна, 60, с. Томилівка, 
Білоцерківський р-н,  Київська обл. 31581340

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 06.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

31 ТОВ "Острійківське" вул. Леніна, 37-А, с. Острійки, Білоцерківський р-
н,  Київська обл. 05528438

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 22.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

32 ТОВ "Протексім" вул. Леніна, 82, с. Скребиші, Білоцерківський р-н,  
Київська обл. 39774016

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 18.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

33 ТОВ "ФОРА" вул. Київський шлях, 90,  м. Бориспіль, Київська 
обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

34 ТОВ "ФОРА"
вул. Олександрівська,  22,  урочище "Млиново", 
Гнідинська сільська рада,  Бориспільський р-н, 

Київська обл.
32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

35 ТОВ "ФОРА" вул. Чапаєва,  2,  с. Гора,  Бориспільський р-н, 
Київська обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

36 ТОВ "ФОРА" вул. Центральна,  23а,  с. Гнідин,  Бориспільський 
р-н, Київська обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

37 ТОВ "ФОРА" вул. Яблунева,  6а,  с. Чубинське,  Бориспільський 
р-н, Київська обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



38 ТОВ "ФОРА" вул. В. Момота, 42/5,  м. Бориспіль, Київська обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

39 ТОВ "ФОРА" вул. Тельмана, 2,  м. Бориспіль, Київська обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

40 ТОВ "ФОРА" вул. Київський шлях, 100,  м. Бориспіль, Київська 
обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

41 ТОВ "АТБ-Маркет" вул. Головатого, 87, м. Бориспіль,  Київська обл. 30487219

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 07.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

42 ТОВ "АТБ-Маркет" вул. Київський шлях, 10, м. Бориспіль,  Київська 
обл. 30487219

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 07.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

43 ТОВ "АТБ-Маркет" вул. Київський шлях, 71А, м. Бориспіль,  
Київська обл. 30487219

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 07.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

44 ТОВ "АТБ-Маркет" вул. Харківське шосе, 29, с. Щасливе, 
Бориспільський район, Київська обл. 30487219

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 07.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

45 ТОВ "ЕКО" вул.  Київський шлях, 2/14,  м. Бориспіль, 
Київська обл. 32104254

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини, державний нагляд за дотриманням 

санітарного законодавства

високий 22.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

46 ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" вул. Київський шлях, 76,   м. Бориспіль, Київська 
обл. 40720198

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 14.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

47 ПІІ "Білла - Україна" вул. Київський шлях, 67,   м. Бориспіль, Київська 
обл. 25288083

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 11.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

48 ТОВ "Новус Україна" вул.  Київський шлях, 2/6,  м. Бориспіль, Київська 
обл. 36003603

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 18.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

49

Підприємство  релігійної 
організації "Підсобне 

господарство Свято-Успенської 
Києво-Печерської Лаври"

вул. Українська, 127а, с. Вороньків,   
Бориспільський р-н, Київська обл. 34162297

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 08.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

50 ФГ "Лагуна Плюс" вул. Нова, 1,   масив "Фермерський", с. Вишеньки,  
Бориспільський р-н, Київська обл. 33088422

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 08.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

51 ТОВ "Морозівська птахофабрика" вул. Лісова, 1,  с. Головурів,  Бориспільський р-н, 
Київська обл. 33889787

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

52
ВП НУБіП України 

Немішаївський Агротехнічний 
коледж

с.Микуличі, Бородянський район, Київська обл. 33295412

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 09.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

53 ТОВ "Агро Еко Технології ім. 
Шевченка" 

вул. Комсомольська, 63, с.Нова Гребля, 
Бородянський район,  Київська обл. 3756276

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 14.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

54 ТОВ "Луб'янські фермери" вул. Чкалова, 39, с. Луб'янка, Бородянський 
район,  Київська обл. 40957572

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 18.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

55 ТОВ "Баліс" вул. Вокзальна, 4 А, смт. Бородянка, 
Бородянський район,  Київська обл. 31564021

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 03.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

56 ТОВ "ЛПУ" вул. Першотравнева, 5, с. Озера, Бородянський 
район,  Київська обл. 38304452

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 15.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



57 ТОВ "Українська Агро Група" вул. Леніна, 224 В, смт. Бородянка, Бородянський 
район,  Київська обл. 39262733

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

58 ТОВ "ФЕРАКС" вул. Артема, 52, с. Гоголів, Броварський р-н, 
Київська обл. 36287755

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 07.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

59 ПАТ "ППР Броварський" ТМ 
"Інделіка"

вул. Слави, 22, с. Рожівка, Броварський р-н, 
Київська обл. О5477043

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.02.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

60 ТОВ "Олвіс Трейд" вул. Марії Лагунової, 107, с. Княжичі, 
Броварський р-н, Київська обл. 39077903

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.03.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

61 ТОВ "САНБОР" вул. Москаленка, 16, м. Бровари, Київська обл. 39787652

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 26.03.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

62 ТзОВ "НОРДОН" вул. Київська, 316/2, м. Бровари, Київська обл. 39117799

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 01.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

63 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" вул. Київська, 253, м. Бровари, Київська обл. 36003603

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 14.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

64 ТОВ "УКРПТАХОСЕРВІС" вул. Київська, 20, с. Зазим'я, Броварський р-н, 
Київська обл. 25661381

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 11.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

65 ТОВ "Сан Бі Україна" вул. Нова, 1, с. Мокрець, Броварський р-н, 
Київська обл. 33020893

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 09.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

66 ТОВ "Герма Транс" вул.Колгоспна 20, с.Термахівка, Іванківський р-н, 
Київська обл.             31517385

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 06.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

67 ФО-П "Цікота Е.М."  с.Фрузинівка вул.Гагаріна, 9, Іванківський р-н, 
Київська обл. 2609023751

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 13.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

68 ТОВ " Привокзальний ринок" вул.Привокзальна, 18,  м. Березань, Київська обл. 30048696

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 15.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

69 ТОВ ринок                                
"Березовий Гай"

провулок Лісний, 73, с.Лук'янівка, Баришівський 
р-н, Київська обл. 2742403210

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 26.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

70 ТОВ ринок                                
"Слов'янський"

залізнична станція "Новотроянда", с.Морозівка, 
Баришівський р-н, Київська обл. 32095968

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 21.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

71 СФГ "Мрія -Ц"  вул. Шевченка,83 с. Недра,                                              
Баришівський р-н,Київська обл. 20580123

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 23.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

72 ТОВ                                      
"Рудницький Екопродукт"

вул. Дружби Народів, 33, с. Рудницьке,      
Баришівський р-н,                               Київська 

обл.
39122374

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 18.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

73 СТОВ "КАСІБО"
вул. Воровського, 14,                                 с. 

Паришків, Баришівський р-н,                              
Київська обл.

39447111

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 16.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

74 ТОВ «Агрофірма «Слов’янська». вулиця Леніна, буд. 82-Б,                       с. Бзів, 
Баришівський р-н, Київська обл. 31355151

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 23.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

75 СТОВ "Ярешківське"  вул. Дружби, 21, с. Ярешки, Баришівський р-н, 
Київська обл. 20580241

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 21.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



76 СП ТОВ "Нива Переяславщини" с. Паришків, Баришівський р-н, Київська обл. 25564175

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

77 СТОВ ім Леся Сердюка с. Бзів, Баришівський р-н, Київська обл. О857479

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 20.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

78 ТОВ"ДК- АГРО" с.Недра, Баришівський р-н, Київська обл. 34596119

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 17.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

79 ТОВ "УБА-АГРОСВІТ" вул. Червоноармійська, 41 А, с. Волошинівка, 
Баришівський р-н, Київська обл. 34248426

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 22.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

80 ТОВ "Пилипчанське" с. Пилипчанське, Баришівський р-н , Київська 
обл. О8849928

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 15.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

81 СТОВ "Ярешківське"  вул. Дружби, 21, с. Ярешки, Баришівський р-н, 
Київська обл. 20580241

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 19.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

82 ТОВ "ВЗТФ"Євро" вул. Пархоменка, 34, смт. Баришівка, Київська 
обл. 30398460

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

83 ТОВ ОД "Пролісок"  вул Ворошилова , 17А, с.В.Вільшанка, 
Васильківський р-н, Київська обл. 19405739

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

84 ТОВ "Арьяка" вул. Центральна,47, с.Лосятин, Васильківський р-
н, Київська обл. 37827389

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 19.03.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

85 ТОВ "Козацький бекон" с.Шевченківка, вул. Шевченка, , 7Г, 
Васильківський р-н, Київська обл. 39180085

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

86 ТОВ "Флагман Сі Фуд "  вул. Леніна, 2, с. Саливінки, Васильківський р-н, 
Київська обл. 39369112

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 18.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

87 ТОВ "Укрхарчопромкомплекс"  вул. Залізнична, 49Б , смт. Калинівка, 
Васильківський р-н, Київська обл. 30479810

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 17.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

88 ТОВ "Премєр Фуд" вул. Васильківська, 72А, с.Безпятне, 
Васильківський р-н, Київська обл. 35439133

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 16.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

89 ТОВ "Селма Трейд"  вул. Васильківська, 72А, с.Безпятне, 
Васильківський р-н, Київська обл. 37403457

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 16.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

90 ПП "Колос" вул.Сагайдачного, 2В, с.Мархалівка, 
Васильківський р-н, Київська обл. 14257808

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 07.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

91 ТОВ "АТБ Маркет" вул. Декабристів, 18, .м.Васильків, Київська обл. 30487219

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 07.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

92 ТОВ "АТБ Маркет"  вул. Грушевського, 7 А, м.Васильків, Київська 
обл. 30487219

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 14.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

93 ТОВ "Сільпо Фуд" вул. Сборна, 64\1, м.Васильків, Київська обл. 40720198

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 14.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

94 ТОВ "А\Ф Столична"  вул. Михайлівська,8, м.Васильків, Київська обл. 30276266

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 19.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



95 ФОП "Шленчак" смт. Глеваха, вул. Вокзальна ,18 б, смт Глеваха, 
Васильківський р-н, Київська обл. 2151104561

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

96 ТОВ "ЕКО" вул. Декабристів,6. м. Васильків, Київська обл. 32104254

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини, державний нагляд за дотриманням 

санітарного законодавства

незначний 22.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

97 ТОВ "Альпіна Фуд" вул. Залізнична 49 б, смт. Калинівка, 
Васильківський р-н, Київська обл. 40121154

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

98 ПОСП" Іванівське" вул.Горького, 50 , с. Іванівка , Богуславський р-н, 
Київська обл. 3753651

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 30.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

99 ПОСП"Шевченка" вул Шевченка,109 , с. Михайлівка, Богуславський 
р-н, Київська обл. 4258770

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 14.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

100 ПОСП " Дружба" вул.Центральна,1, с. Бране Поле, Богуславський р-
н, Київська обл. 3753680

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 19.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

101 ТОВ СГП " Шупики" вул, Ценральна,1, с. Шупики , Богуславський 
район, Київська область, 09720 32496618

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 16.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

102 ТОВ СГП " Олімпік-АГРО" вул. Богуславська,1, с. Івки , Богуславський р-н, 
Київська обл. 31535598

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 13.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

103 ТОВ" ХЕППІ МІЛК ПЛЮС" вул. Миколаївська, 129, м. Богуслав, Київська 
обл. 39585803

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

104 ТОВ "Фора" вул. Бударіна, 5,смт. Димер, Вишгородський р-н, 
Київська обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

105 ТОВ "Фора" вул. Свято-Покровська, 222, с. Нові Петрівці, 
Вишгородський р-н, Київська обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

106 ТОВ "Фора" вул. Соборна, 28, смт Димер, Вишгородський н, 
Київська обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

107 ТОВ "Омега" маг. 
"Варус-509" вул. Дніпровська, 1, м. Вишгород, Київська обл. 30982361

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 19.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

108 ТОВ " Еко" вул. Шолуденка, 1, м. Вишгород, Київська обл. 32104254

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини, державний нагляд за дотриманням 

санітарного законодавства

високий 22.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

109 ТОВ" Еко" вул. Набережна, 2Б, м. Вишгород, Київська обл. 32104254

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини, державний нагляд за дотриманням 

санітарного законодавства

високий 22.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

110 ПП "Білла-Україна" вул. Мазепи Івана, 1, А, м. Вишгород, Київська 
обл. 25288083

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 11.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

111 ТОВ "АТБ-Маркет", 
магазин № 704

пр-т Шевченка Т., 2-Г, м. Вишгород, Київська 
обл. 30487219

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 07.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

112 ТОВ "Агроблагодар Плюс" с. Нові Петрівці, пр-т 1-го травня, 28, 
Вишгородський р-н, Київська обл. 37341886

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 16.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



113 ТОВ "Касва Натурдарм" вул. Ватутіна, 57, м. Вишгород, Київська обл. 40335500

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 23.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

114 Мале приватне підприємство 
"РІФ"

вул. Заводська, 1, с. Катюжанка, Вишгородський 
р-н, Київська обл. 32023411

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 06.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

115 ТОВ "Імператор Смаку" пр-т Миру, 48-А/1, с. Нижча Дубеечня, 
Вишгородський р-н, Київська обл. 39609237

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 20.08.2017 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

116 ТОВ "Компанія "Оріон-Ра" вул. Набережна, 8А, м. Вишгород, Київська обл. 40920851

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 03.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

117 ТОВ "Омстронг" вул. Вишгородська, 51 А, с. Толокунь, 
Вишгородський р-н, Київська обл. 33236226

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 17.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

118 СВК ім. Шолуденка вул. Ватутіна, 36 А, с. Лебедівка, Вишгородський 
р-н, Київська обл. 412279

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 24.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

119 ТОВ "Нептун" с. Ровжі, Вишгородський район, Київська обл. 32647407

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 08.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

120 ВАТ "Вишгородсільрибгосп" вул. Київська, 10, м. Вишгород, Київська обл. ОО4476961

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 15.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

121 ПП Буяло Сергій Володимирович вул. Сваромська, 6 А, с. Лебедівка, 
Вишгородський р-н, Київська обл. 2646004352

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 22.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

122 ПП Шинкаренко Микола 
Платонович

вул. Шолуденка, 1, с. Лебедівка, Вишгородський 
р-н, Київська обл. 22154605218

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 05.11..2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

123 ПП Курочка Євген 
Володимирович

вул. Чкалова, 1 А, с. Лебедівка, Вишгородський р-
н, Київська обл. 1951005456

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 05.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

124 ФОП Лавренок Н. І. вул. Боженка, 56, смт Димер, Вишгородський р-н, 
Київська обл. 2267617823

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

125 ФОП Вакульчик Сергій Іванович вул. Шкільна, 24, с. Толокунь, Вишгородський р-
н, Київська обл. 2677807473

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 19.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

126 ФОП Вакульчик Валентина 
Іванівна

вул. Молодіжна, 25, с. Сухолуччя, 
Вишгородський р-н, Київська обл. 2787604780

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 19.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

127 ТОВ "ТД Рибпром" с. Глибівка, Вишгородський р-н, Київська обл. 32846847

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 03.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

128 ТОВ "Тихий Дніпро" Лебедине урочище № 1, Вишгородськкий р-н, 
Київська обл. 38096244

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

129 ФОП Заміокулькас с.Сувид, Вишгородський р-н, Київська обл. 37961641

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 17.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

130 ТОВ "Український центр 
переробки меду"

пров. Першого Травня, 30, с. Нові Петрівці, 
Вишгородський р-н, Київська обл. 39958280

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 24.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

131 ТОВ "Колос-Євросвинка" с. Завадівка, вул. Піонерська 30, Володарський р-
н, Київська обл. 3312462192

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

Середній 12.02.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



132 ТОВ "ФК  ЛТД" вул. Зарічна, с. Тарган, Володарський р-н, 
Київська обл. 19349685

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

Середній 19.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

133 ПАТ "Гор-Пустоварівський 
бурякорадгосп"

вул. Радгоспна 1, с. Гор-Пустоварівка, 
Володарський р-н, Київська обл. 00385922

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

Середній 17.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

134 ПП "Агрофірма "Розволожжя" вул. Шкільна 2, с. Гайворон, Володарський р-н, 
Київська обл. 30771136

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

Середній 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

135

Спільне  українсько-
великобританське  ТОВ  "Нива  

Переяславщини" свинокомплекс  
№3

вул. Першотравнева,24 а, с. Нова  Оржиця, 
Згурівський  р-н, Київська обл. 25564175

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

136

Спільне  українсько-
великобританське  ТОВ  "Нива  

Переяславщини" свинокомплекс  
№6

 с. Любомирівка, Згурівський  р-н, Київська обл. 25564175

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

137

Спільне  українсько-
великобританське  ТОВ  "Нива  

Переяславщини" свинокомплекс  
№4

вул.Першотравнева,24 б, с. Нова  Оржиця, 
Згурівський  р-н, Київська обл. 25564175

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

138

Спільне  українсько-
великобританське  ТОВ  "Нива  

Переяславщини" свинокомплекс  
№2

вул. Гагаріна,157, с. Вознесенське, Згурівський  р-
н, Київська обл. 25564175

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

139 ТОВ  "Обрій" вул. Роговця, 4, с. Мала  Супоївка, Згурівський  р-
н, Київська обл. 30534682

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 06.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

140 ПП " Агрофірма  " Скіпщина" вул. Комарова, 56, с. Малий  Крупіль, 
Згурівський  р-н, Київська обл. 31361158

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

141 ФГ  " Родина - 2007" вул. Садова, 1, смт Згурівка, Київська обл. 34749261

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 01.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

142 ФГ "Тетяна 2011" вул. Українська, 3 в, с. Усівка, Згурівський  р-н, 
Київська обл. 37582989

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 22.01.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

143 ФОП Ренчка Василь 
Володимирович

вул. Комарова, 56, с. Малий  Крупіль, 
Згурівський  р-н, Київська обл. 287601716

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 18.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

144 ТОВ  " Українська Молочна 
Компанія"

вул. Київський шлях, 60-А,  с. Великий Крупіль, 
Згурівський р-н,  Київська обл. 34099131

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

145 ТОВ  " Зелена  Брама" вул. Шевченка, 37, с. Любомирівка, Згурівський  
р-н, Київська обл. 32301440

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 25.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

146 ФГ  "Лісовчуки" вул. Крупської, 2а, с. Лизогубова  Слобода, 
Згурівський  р-н, Київська обл. 38043229

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 28.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

147 ПП "Деліція" вул.Заводська, 2-в, м. Буча, Ккиївська обл. 31202174

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 15.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

148 ПП ВТК "Юніверсал" вул.Європейська, 18, вул. Європейська, 18, смт 
Ворзель, Київська обл. 23740952

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 16.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

149 ТОВ "Віста"  вул.Кленова,  32, смт. Ворзель, Ккиївська обл. 13734034

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 16.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

150 ПП "Тетяна-71"  вул.Рози Люксембург, 3/23, м. Буча, Київська 
обл. 32630173

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 26.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



151 ТОВ «ПХ КЕЙТЕРИНГ» вул. Покровська, 1-Н, м. Ірпінь, Київська обл. 37193548

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 04.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

152 ТОВ «ВЕКТОР 2002» вул. З.Алієвої, 65/3, м. Ірпінь, Київська обл. 31925660

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 13.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

153 ТОВ "Магазин № 201" вул. З.Алієвої, 85, м. Ірпінь, Київська область 24213108

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 18.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

154 ТОВ "КООПЕРАТОР-СЕРВІС" вул.Жовтнева, 80, м. Буча, Київська обл. 31870224

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 02.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

155 ТОВ «РИНОК-ГОСТОМЕЛЬ» вул. Свято-Покровська, 108-б, смт Гостомель, 
Київська обл. 31119097

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 02.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

156 ТОВ "Кондитерська фабрика 
"Тортовик" вул.Покровська, 1-В, м. Ірпінь, Київська обл. 38571575

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 06.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

157 ТОВ Симпатик" вул.Нове Шосе, 48, м. Буча, Київська обл. 32524414

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 03.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

158 ТОВ «ШАФРАН СПАЙС» Київська обл., смт.Ворзель, вул..Європейська, 12 37210306

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 01.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

159 ПСК "Ржищівський ринок" 
Київської регіонспоживспілки  вул. Соборна, 21, м. Ржищів, Київська обл. 30042741

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 24.01.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

160 ПрАТ "Агрофорт" вул. Червоноармійська, 148,  с. Шпендівка, 
Кагарлицький р-н, Київська обл. 34378735

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 08.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

161 ПрАТ "КАГМА" вул. Столична, 14, м. Кагарлик, Київська обл. 00445883

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

162 ПрАТ "Екотехніка"  вул. Героїв Дніпра, 50 а, с. Балико-Щучинка, 
Кагарлицький р-н, Київська обл. 24363204

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 21.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

163 ПОСП "Дніпро" вул. Шкільна,1, с. Стайки,  Кагарлицький р-н, 
Київська обл. 3754863

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 07.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

164 ФОП Декальчук Марина 
В'ячеславівна

вул. Торгова площа, 1 а, м. Кагарлик, Київська 
обл. 3035205643

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 13.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

165 ФОП Тріщун Світлана 
Анатолієвна  вул. Будьонного, 30, м. Ржищів, Київська обл. 2511708366

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 19.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

166 ТОВ "Стейт Оіл"  62 км автодороги "Київ - Знам'янка", с. Леонівка, 
Кагарлицький р-н, Київська обл. 39436796

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 26.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

167 Дочірнє підприємство "Ферми 
ДАНАМ"

 вул. Журавлівка, 1б,с. Новосілки,  Кагарлицький 
р-н, Київська обл. 30048738

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

168 ФГ Широкоступ Олександр 
Васильович

вул. Фіалкова, 1, с. Шубівка, Кагарлицький р-н, 
Київська обл. 22207204

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 20.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

169 ТОВ "Дан-Фарм Україна" вул. Шевченкових сім'ї, 32, с. Халча, 
Кагарлицький р-н, Київська обл. 31527875

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 06.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



170 ПП "Ікорний дім Бестер" вул. Будьонного, 20,  м. Ржищів, Київська обл. 39006995

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

Високий 14.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

171
ДП "Сільськогосподарське 

підприємство Кагарлицької ВК № 
115"

вул. Незалежності, 11, с. Зікрачі, Кагарлицький р-
н, Київська обл. 08680239

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 11.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

172 ТОВ "Біоаквафід" вул. Ірпінська,1, с. Чорногородка, Макарівський р-
н, Київська обл. 41101259

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

173 ТОВ "М'яспром" вул.Київська,49, с. Калинівка Макарівський 
район, 08004 39005199

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 14.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

174 ПП "Агроленд - 1" вул.Леніна,122, с. Грузьке Макарівський район, 
Київська обл. 36879855

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 24.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

175 ПрАТ "Володимир-Волинська 
птахофабрика"

вул. Озерна, 20, г, с. Новосілки, Києво-
Святошинський р-н., Київська обл. 00851376

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 05.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

176 ТОВ "М'ясний всесвіт" вул. Білостоцьких, 21 б, смт Ворзель, Київська 
обл. 40227241

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

177 ТОВ "Новус Україна" вул. Святоюрівська, 28, м. Вишневе, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл. 36003603

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 18.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

178 ТОВ "Нагваль - Фіш" вул.Київська, 10, с. Стоянка, Києво-
Святошинський р-н., Київська обл. 36059310

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 18.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

179 ТОВ «Еталон-2» вул. Леніна, 117а, С. Софіївська Борщагівка, 
Києво-Святошинський р-н., Київська обл., 08114 32227472

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 09.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

180 СТОВ "Агроленд" вул. Тваринників, 1, с. Шпитьки, Києво-
Святошинський р-н., Київська обл.  32416349

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

181 ТОВ "Аміата" вул. Київська, 2-В , с. Гатне, Києво-
Святошинський р-н., Київська обл. 40145541

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 01.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

182 ТОВ "ТД "Артіс" вул. Київська, 6в, м. Вишневе, Києво-
Святошинський р-н.,  Київська обл. 41322398

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 06.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

183 ТОВ "ТД Рибпром" вул. Промислова, 5, м. Вишневе, Києво-
Святошинський р-н., Київська обл. 32846847

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 03.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

184 ТОВ "Новус Україна" вул. Києво-Мироцька,104 Д, м. Буча, Київська 
обл. 36003603

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 18.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

185 ТОВ "ЕКО" вул. Комсомольська, 12, м. Буча, Київська обл. 32104254

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини, державний нагляд за дотриманням 

санітарного законодавства

високий 22.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

186 ТОВ "Агромир плюс" вул.Леніна,127 а, м.Миронівка, Київська обл. 30349381

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 16.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

187 ФОП "Верхолаз Н.О." вул. Комсомольська, 25/27, м. Миронівка, 
Київська обл. 2882301224

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 11.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



188 ТОВ "Еко" вул. Соборності, 61 А, м. Миронівка, Київська 
обл. 32104254

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини, державний нагляд за дотриманням 

санітарного законодавства

високий 22.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

189 ТОВ "Зернопром" вул. Трипільська,44 а, м. Обухів Київська обл. 30407882

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.03.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

190 ПрАТ "Обухівський молокозавод" вул. Каштанова,1, м. Обухів, Київська обл. 00445914

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

191 ТОВ "Світанок Плюс" с Матяшівка, Обухівський р-н, Київська обл. 34911121

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 21.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

192 ТОВ "Германівське" вул. Богдана Хмельницького 22 Б, с. Германівка, 
Обухівський район, Київська область 08753 03754320

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 09.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

193 ПП "Виробничо - комерційна 
фірма"Альянс"

вул. Комсомольська,67 с.Халеп'я, Обухівський р-
н, Київська обл. 25279316

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 15.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

194 ТОВ "Краснослобідський 
відгодівельний комплекс"

вул. Кабанця,51 Б, с. Красна Слобідка, 
Обухівський р-н, Київська обл. 39483542

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 09.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

195 СВК "Заповіт Ілліча" вул. Осоченка,3 А с. Витачів, Обухівський р-н, 
Київська обл. 30932064

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 16.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

196 ФГ "Ніна"

вул. Каштанова 7, с. Верем'я, Обухівський р-н, 
Київська обл. 20573873

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 23.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

197 ФГ "Ніна"

вул. Каштанова 7, с. Верем'я, Обухівський район, 
Київська обл. 20573873

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 23.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

198 ТОВ "Весела свинка" вул. Київська, 127, с. Підгірці, Обухівський р-н, 
Київська обл. 38321698

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 14.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

199 ФОП Остринський Анатиолій 
Вікторович

вул. Набережна,16Б, с. Старі Безрадичі, 
Обухівський р-н, Київська обл. 3247107317

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 28.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

200 ТОВ "Агро - ІВ" с. Семенівка, Обухівський р-н, Київська обл. 34161691

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 22.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

201 ПАТ "Обухівське" с. Перше травня, Обухівський р-н, Київська обл. 00857284

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

202 ФГ "Апіс Україна" вул. Лісова,76, с. Халеп'я, Обухівський р-н, 
Київська обл. 38767174

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 18.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

203 ДП "Рітейл Вест" вул. Київська,107, м. Обухів, Київська обл. 38733983

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 11.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

204 ТОВ "Фудком" вул. Київська,119, м. Обухів, Київська обл. 40982829

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 18.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

205 ТОВ "Еко" вул. Юності,6, м. Українка, Обухівський р-н, 
Київська обл. 32104254

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини, державний нагляд за дотриманням 

санітарного законодавства

високий 22.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



206 ТОВ Фора Обухівське шоссе, 39, смт Козин, Обухівський р-
н, Київська обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

207 ТОВ СРП "Осетр" вул. Промислова, 8, м. Українка Обухівський р-н, 
Київська обл. 36890879

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 11.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

208 ТОВ СРП "Осетр" вул. Промислова,8, м. Українка, Обухівський р-н, 
Київська обл. 36890879

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 11.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

209 ПП "Строкова- Агро" вул. Центральна, 1, с. Строкова, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 33488372

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 04.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

210 ПП "Соснова" вул. Леніна, 3, с.Соснова, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 03753450

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 28.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

211 СТ "Пайовик С" вул. Слави, 11, с.Харківці, Переяслав-
Хмельницький р-н,  Київська обл. 34162454

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 18.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

212 ТОВСП "Саланг-Агро" с. Вінинці, Переяслав-Хмельницький р-н, 
Київська обл. 30164128

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 30.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

213 ПП "Земля Переяславщини" вул. Молодіжна,  7,  с. Строкова, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 33293221

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 30.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

214 ПП "Євросем" вул. Переяславська,  16, с. Мала Каратуль, 
Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл. 34218716

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 08.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

215 ФГ "Байрон-Агро" вул. Варовицька, 17,  с. Стовпяги, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 36571735

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 14.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

216 ДСП "ГСЦУ" вул. Київська, 1а, с.Чирське, Переяслав-
Хмельницький р-н,  Київська обл. 00699945

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 17.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

217 ТОВ "Олвана" вул. Мостового, 5-а,  с. Лецьки, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 32537580

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 09.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

218 ФОП "Гич Григорій Петрович" Урочище «Чубуки», с. Стовп' яги, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 2458111218

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 25.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

219 ПСВ ПП "Діброва"  Урочище "В'юнище",  с. Циблі, Переяслав-
Хмельницький район, Київська обл. 13700609

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 09.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

220 ФОП "Льон Володимир 
Васильович"

Урочище «В' юнище», с.Циблі, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 2377309176

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 16.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

221 ФОП "Дорошенко Василь 
Андрійович"

Урочище «В' юнище», с.Циблі, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 2170513693

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 23.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

222 ФОП "Бабкін Роман Андрійович" Урочище "Чубуки", с. Стовп'яги, Переяслав-
Хмельницький район,  Київська обл. 3246221354

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 13.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

223 ФОП "Федоренко Микола 
Іванович"

Урочище «Чубуки», с. Стовп' яги, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 2482508958

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 20.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

224 ФОП "Зозуля Василь Григорович" Урочище «Чубуки», с. Стовп' яги, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 1975113697

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 27.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



225 ПОА "Україна" вул. Перемоги,  2-а, с. Велика Каратуль, 
Переяслав-Хмельницький р-н,  Київська обл. 03756327

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

226 ТОВ  "Переяслав-Молпродукт" вул. М.Грушевського, 54, м. Переяслав-
Хмельницький, Київська обл. 00445920

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 24.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

227 ВКФ"Укрпромпостач-95" ЛТД вул. 30-річчя Перемоги, 8/1, с. Пристроми, 
Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл. 20598324

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 22.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

228 СВК "Горбані" вул. Центральна,  49 , с. Горбані, Переяслав-
Хмельницький р-н,  Київська обл. 03753444

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 26.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

229 СП ТОВ "Нива Переяславщини" вул. Привокзальна, 2, с. Переяславське, 
Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл. 25564175

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

230 ДП АФ "Іскра" вул. Гоголя, 8, с.Шевченково, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 31214624

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 17.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

231 ТДВ "Синявське" вул. Зарічна, 2, смт Рокитно, Київська обл. ОО385856

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 13.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

232 СТОВ "Росія"  с. Ромашки, с. Бакумівка, Рокитнянський р-н, 
Київська обл. ОО131736

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 16.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

233 ТОВ "Агромілк"  вул. Комсомольська, 1а, с. Луб'янка, 
Роккитнянський р-н, Київська обл. 35013579

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 17.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

234 ПП "Острівське" вул. Білоцерківська, 3, с. Острів, Роккитнянський 
р-н, Київська обл. 30846431

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 27.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

235 ТОВ "АПК Насташка" вул. Петровського, 45 А, с. Насташка, 
Рокитнянський р-н, Київська обл. 32792184

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 09.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

236 ТОВ "АМО-К"  вул. Білоцерківська, 1, с. Маківка, 
Рокитнянський р-н, Київська обл. 33801110

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 06.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

237 ПАФ «Колос» вул. Леніна, 249, с. Житні Гори, Рокитнянський р-
н, Київська обл. О3755733

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 06.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

238 ПАФ "Україна" вул. Радянська, 1, с. Телешівка, Роккитнянський р-
н, Київська обл. 31949660

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

239 ПАФ "Савинці" вул. Київська, 2, с. Савинці, Рокитнянський р-н, 
Київська обл. 30835959

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

240 Ольшаницький психоневрологі-
чний інтернат

вул. Лісова, 8а, с. Ольшаниця, Рокитнянський р-н, 
Київська обл. О3188866

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 30.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

241 ТДВ "Синявське"  вул. Білоцерківська, 1б, смт Рокитне, Київська 
обл. ОО385856

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 13.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

242 ПП "Сімол" вул. Заводська, 1, смт Рокитне, Київська обл. ОО443000

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

243 ТОВ "Ріал Естейт Сервіс"  вул. Леніна, 22б, с. Ромашки, Рокитнянський р-н, 
Київська обл. 35958354

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



244 ТОВ  "Смачні традиції" вул. Леніна, 15а, с. Бірюки, Рокитнянський р-н, 
Київська обл. 40133803

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 11.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

245 Сквирська філія ДП 
"Укрветсанзавод" с. Пищики, Сквирський р-н, Київська обл. 38621541

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 22.01.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

246 ФОП  Борисенко В. В. , магазин 
"Мясна лавка" вул. Богачевського, 40, м. Сквира, Київська обл.            3137418889

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.02.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

247 ФОП Добровольська  Л.В. 
магазин  "Царина"  вул. Леніна, 17/2, м. Сквира, Київська обл.             2500708747

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.03.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

248 ТОВ АФ «Колос»

 вул. Перемоги, 18 А, с. Пустоварівка, 
Сквирський р-н, Київська обл.

                 3754120

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 30.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

249 ПАТ "Шамраївське"  вул. Польова 9, с. Руда, Сквирський район     О385862

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 14.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

250 ПП Фірма "Росава"  вул. Залізнична, 18, м. Сквира 20599499

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 11.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

251 ФГ "Нота" вул.Соборна, 44 А, с. Великополовецьке, 
Сквирський район, 31890083

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 09.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

252 ФГ "Добробут - 10" вул. Леніна, 153, с. Великополовецьке, 
Сквирський р-н Київська область 32700465

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.12.2017 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

253 ДП "Кліринг-Агро" вул. Сквирська, 87 А, с. Кривошиїнці, 
Сквирський район 32452874

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

254 ПП "Росава - Агро" вул. Самгородецька,7б, м. Сквира 32512896

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 19.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

255 ПСП "Глорія" вул. Незалежності, 228,  м. Сквира 32644275

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

256 Дільниця по виробництву олії та 
макухи соєвої ФГ "Добробут -10"

вул. Центральна, 153 А, с. Великополовецьке, 
Сквирський район 32700465

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

257 ТОВ „Вікслава” вул. 40 річчя Перемоги, 3 , с. Журавлиха, 
Ставищенський р-н, Київська обл 33961983

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 23.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

258 ПСП „Гейсиське” вул.Центральна 42, с. Гейсиха, Ставищенський р-
н, Київська обл. 30830919

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 06.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

259 ТОВ "СВК Світанок” вул.Садова,1, с.Винарівка Ставищенський р-н, 
Київська обл. 32046696

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 28.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

260 ТОВ АПК „Насташка” вул.Мазепи, 59 с. Іванівка, Ставищенський р-н, 
Київська обл. 32792184

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 25.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

261 ТОВ „Агродар-Інвест” вул.Шкільна, 5 в с. Антонівка, Ставищенський р-
н, Київська обл 36403401

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 14.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

262 ФОП Лепетинський П.В вул.Леніна 1, с. Іванівка Ставищенський р-н, 
Київська обл. 1992908531

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 11.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



263 ТОВ „Інтерагроінвест” вул. Цимбала Сергія, 4, смт Ставище, Київська 
обл. 32855584

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 19.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

264 ТОВ "Журавлиське" вул.40 річчя Перемоги, 3 , с. Журавлиха, 
Ставищенський р-н, Київська обл. 30831011

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

265 ПП Самофал А.А. вул. Цимбала Сергія, 75, смт Ставище, Київська 
обл. 2397108290

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

266 ФОП Рой А.О. вул. Петрівська, 3 а, с. Брилівка, Ставищенський 
район, Київська обл. 3335418255

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 08.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

267 Супермаркет "Наш Край" (ФОП 
Винокурова Діана Олегівна)

вул. Цимбала Сергія 13 А/1, смт Ставище, 
Київська обл. 3678405426

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

268 ТОВ "Фора"  вул. Паркова, 4, смт Ставище, Київська обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

269 ФОП "Васільченко О.В." вул, Короленка, 8-А, с.Станишівка, 
Таращанський р-н, Київська обл. 2738002359

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

270 ТОВ "Фора" вул, Б.Хмельницького, 6, м. Тараща, Київська 
обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

271 ПОСП "Нива" с.Велика Вовнянка,Таращанський р-н, Київська 
обл. 452951

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 14.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

272 СТОВ "Плосківське" с.Плоске, Таращанський р-н, Київська обл. 32046776

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 18.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

273 ПСП "Лук'янівка" с.Лук'янівка, Таращанський р-н, Київська обл. 4302347

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 20.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

274 ТОВ Птахопідприємство "Маргус" с.Лісовичі, Таращанський р-н, Київська обл. 32405447

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 14.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

275 СП "Петрівське" с.Юшків Ріг, Таращанський р-н, Київська обл. 3753510

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 19.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

276 ПСП "Слобода" вул.Зарічна, м. Тетіїв, Київська облл 3755242

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 30.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

277 СТОВ "Дібрівка-Аргосервіс" вул.Миру, 1, с. Стадниця, Тетіївський р-н, 
Київська обл. 32573079

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 08.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

278 ФОП "Бабін О.А." вул. Центральна, 2б,  с. Галайки, Тетіївський р-н, 
Київська обл. 2797113977

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

279 ДП ДГ «Шевченківське»  вул.Робітнича, 1, с. Денихівка,  Тетіївський р-н, 
Київська обл. 497696

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 17.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

280 ПП "Михайлівський лан" вул. Центральна, 17а, с. Михайлівка, Тетіївський 
р-н, Київська обл. 34232311

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 15.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

281 ТОВ "АГРО-С" вул. Трудова,1, с. Лемешівка, Яготинський район, 
Київська обл. 3104673

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 22.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



282 ДП "Богданівське" Вірфіл Лімітед вул. Бондаренка, 87,  с. Богданівка,  Яготинський 
р-н, Київська обл. 31417949

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 21.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

283 ДП "Лан" вул. Шкільна ,5-а, с. Черняхівка, Яготинський 
район, Київська обл. 2461108042

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

284 ФГ "Родолад" вул.Музейна,16, с. Добраничівка, Яготинський 
район, Київська обл. 38784776

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 17.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

285 ТОВ СГ ім.А.Г.Кравченка вул. Кравченка,122-а, с. Сулимівка, Яготинський 
район, Київська обл. 3755681

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 15.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

286 ДПДГ "Панфильська дослідна 
станція"

вул. Гагаріна,70, с. Панфили, Яготинський район, 
Київська обл. 35088471

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

287 ТОВ "Причиське" вул. Шевченка,1, с. Червоне, Яготинський район, 
Київська обл. 32394559

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 25.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

288 ТОВ "Годунівське" вул. Перемоги,1, с. Годунівка, Яготинський 
район, Київська обл. 32393442

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 19.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

289 ПРАТ "Яготинський рибгосп" вул. Переяслівська, 142, м. Яготин, Яготинський 
район, київська обл. 24215478

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

290 ТОВ "АТБ-Маркет" вул. Незалежості, 100-а ,  м. Яготин, Яготинський 
р-н, Київська обл. 30487219

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 07.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

291 ТОВ " Фора" вул. Незалежності ,  130,  м. Яготин, Яготинський 
р-н, Київська обл. 32294897

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

292

Спільне українсько-
великобританське товариство з 
обмеженою відповідальністю 

"Нива Переяславщини"

с. Двірківщина , Яготинський район, 
свинокомплекс № 9 25564175

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

293 ТОВ «Продсервіс» вул. Ціолковського,82, м. Яготин, Яготинський 
район, Київська обл. 32395434

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.03.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

294 ФОП " Засєдка Андрій 
Сергійович"

 вул. Шевченка,12,  м. Яготин, Яготинський р-н, 
Київська обл. 3100503944

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 29.10.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

295 ФОП Лобода Наталія Василівна вул. Вокзальна,12 ,  м. Яготин, Яготинський р-н, 
Київська обл. 589805163

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 14.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

296 ТОВ "3Ф"  Київська область, м. Біла Церква, вул. 
Пушкінська, 47. 40366832

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 12.03.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

297  ПРАТ "ЖЛК-УКРАЇНА" Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське 
шосе, 176. 00445794

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 19.03.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

298 ФО-П Маршалок Валерій 
Анатолійович

Київська область, м. Біла Церква, вул. 2-га 
Піщана, 49 а. 2331902438

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 23.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

299 ТОВ “МІЛК ГРУП” Київська область,  м. Біла Церква, вул. Сквирське 
шосе, 20. 41100355

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 21.05.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

300 ФО-П Горобинська Ганна 
Василівна

Київська область, м. Біла Церква, вул. Петра 
Запорожця, 359. 2174418529

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 18.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області



301 ФО-П Дубровка Олександр 
Михайлович

Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське 
шосе, 188. 2848414955

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 23.07.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

302 ТОВ «ФУДКОМ» Київська область, м. Біла Церква, вул. 
Грибоєдова, 10-а. 40982829

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 18.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

303 ФО-П Коцел Констянтин 
Анатолійович

Київська область, м. Біла Церква, вул. 
Сухоярська, 18 2957801118

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 17.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

304 ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв 
Небесної Сотні, 2-а. 40720198

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 14.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

305 ТОВ “ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС 
ФУД”

Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава 
Мудрого, 40. 39553436

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 19.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

306 ДП "Рітейл Центр" супермаркет 
"Фуршет" Київська обл., м. Фастів, вул. Інтернаціональна, 6 38734018

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 04.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

307 ТОВ "ЕКО" Київська обл., м. Фастів, вул. Соборна, 51 32104254

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини, державний нагляд за дотриманням 

санітарного законодавства

високий 22.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

308 ТОВ ТВП"Світ кормів" Київська обл., Фастівський район, с.Королівка, 
пров. Польовий, 2 40320164

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 23.04.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

309 ФОП Скворчинський П.А. Київська обл., Фастівський район, смт Кожанка, 
вул.Шкільна, 19-а 2758513110

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 10.09.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

310 ВПНУБіП "Великоснітинське" Київська обл., Фастівський район, с. В.Снітинка, 
вул. Леніна, 101 33441774

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 20.08.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

311 ДПДГ "Оленівське" Київська обл., Фастівський район, с. Оленівка, 
вул. Петровського, 2 О4308858

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 12.11.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

312 СТОВ "Відродження"  Київська обл., Фастівський район, с. 
М.Половецьке, вул. Шкільна, 6 30786142

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

середній 17.12.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

313 ТОВ "Грегут" Київська обл., Фастівський район, смт Кожанка, 
вул. Скрипака, 1 36204915

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 19.03.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

314 ФОП "Романюк О.Б." Київська обл., м. Фастів, Привокзальна площа 2306609262

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, окремих 

показників їх якості та у галузі ветеринарної 
медицини

високий 25.06.2018 10 Головне упраління Держпродспоживслужби в Київській 
області

315

ТОВ "Квінт Інвест" 01103, м. Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, 
будинок 18 А

36590779 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 23.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

316
ТОВ "БЕЙО УКРАЇНА" 02099, м. Київ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 

будинок 5-Б
35390512 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 12.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

317
ТОВ "АКАДЕМ ІНВЕСТ" 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, 

будинок 5-Б, квартира 56
32848949 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 16.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

318
ТОВ "ПА "ВЕСТВУД" 03113, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ 

ВАСИЛЕНКО, будинок 1, офіс 308
39452378 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 14.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

319
ТОВ "ТЕРЕВУД" 02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 87, офіс 19
39869530 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області



320
ФОП МАТВІЄНКО ПЕТРО 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, 
будинок 4-А, квартира 115

2842611897 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

середній 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

321
ТОВ "ФОРСАЖ-ТРЕЙД" 03124, м.Київ, ПРОВУЛОК РАДИЩЕВА, 

будинок 8
40570355 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 05.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

322
ТОВ "ВТП "УКРТАРА" 04086, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛИГИ, 

будинок 41
39078671 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 26.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

323
ТОВ "АГРОФІРМА-
ЕЛІТСОРТНАСІННЯ"

01103, м. Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, 
будинок 30-А

30969838 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 14.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

324
ТОВ "9А" 01021, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, 

будинок 8, К.22
37450646 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 12.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

325

ПАТ "МОНОМАХ" 07442, Київська обл., Броварський 
район, селище міського типу Велика 
Димерка, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, будинок 
10

19421419 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

середній 06.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

326

ДП "ДИМЕРСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО" 

07313, Київська обл., Вишгородський 
район, село Катюжанка, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 1

00992036 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 20.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

327
ДП "ВИЩЕДУБЕЧАНСЬКЕ 
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

07342, Київська обл., Вишгородський 
район, село Пірнове, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА

00992094 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 02.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

328
ДП "Київська  лісова  
науково-дослідна  станція"

07352, Київська обл., Вишгородський 
район, село Лютіж

00152595 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

329
МПП "Апекс" 07352, Київська обл., Вишгородський 

район, село Лютіж, ВУЛИЦЯ ВІТРЯНОГО, 
будинок 62

19415028 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 17.12.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

330

ТОВ "Промліссервіс" 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 8 "Б", 
ЛІТЕРА "А"; Київська обл., 
Вишгородський район, с. Пірново, вул. 
Київська

38748628 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 10.12.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

331
ФОП ФЕСЕНКО 
ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

Київська обл., Вишгородський район, м. 
Вишгород, вул. Шлюзова 1

1716710399 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 17.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

332

ФОП ДАНЬКЕВИЧ СЕРГІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ

04213, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, 
будинок 54-Г, квартира 32; Київська 
обл., Вишгородський район, с. Старі  
Петрівці, вул. 1  травня, 1-А

2581817916 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 23.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

333

ТОВ "Чіпси  Люкс" 07353, Київська обл., Вишгородський 
район, село Старі Петрівці, ВУЛИЦЯ 
ПОЛЬОВА, будинок 17

36832644 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 29.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

334

ТОВ "Байєр" 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, 
будинок 4-Б; 00853, Київська обл., 
Миронівський р-н, с. Центральне, вул. 
Центральна, 69

22911794 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин; додержання 
законодавства у сфері захисту 
рослин; додержання законодавства у 
сфері насінництва та розсадництва

високий; середній 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

335

ТОВ "Інтерфлора Україна" 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський район, місто Вишневе, 
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 1

32067972 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 05.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

336

ТОВ "Садовий Центр 
"Інтерфлора"

08173, Київська обл., Києво-
Святошинський район, село Ходосівка, 
ВУЛИЦЯ ОБУХІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 4

34509178 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 05.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



337
ТОВ "ПРОГРЕЙН УКР" 03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ 

ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 119, ЛІТ.Х
39512295 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 19.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

338

ТОВ "УКРАЇНСЬКО-
РОСІЙСЬКА ОВОЧЕВА 
КОМПАНІЯ"

07300, Київська обл., Вишгородський 
район, місто Вишгород, "КАРАТ" 
ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, будинок 
5-А

36444814 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

середній 16.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

339
ПП "КЛК ГРУП" 02160, м.Київ, ПРОСПЕКТ 

ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, будинок 15, офіс 803
33777062 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 11.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

340
ТОВ "ДРІАДА ЕКСПО" 01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. 

ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле 
приміщення 43

40858726 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 17.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

341
ДП "ДГ ПАНФИЛЬСЬКОЇ ДС 
ННЦ "ІЗ НААН"

07750, Київська обл., Яготинський 
район, село Панфили, ВУЛ. 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 2

32393458 додержання законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва

високий 03.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

342

ДП "Київське лісове 
господарство"

08114, Київська обл., Києво-
Святошинський район, село Стоянка, 
ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок 15

00991373 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.11.2017 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

343
ТОВ "Агрікультура 
Консалтинг"

04212, м. Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА 
ТИМОШЕНКА, будинок 9-А

33783207 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

344
ТОВ "Коссад Восток" 03680, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 72, 
ЛІТЕРА А

38204309 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 04.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

345
ТОВ "Араміс" 01135, м. Київ, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА 

ЧОРНОВОЛА, будинок 33/30
30636880 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 08.10.2017 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

346
ПП "СВ-Імпекс" 03164, м. Київ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА 

НАУМОВА, будинок 23-Б
31115621 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

347
ТОВ "Заатбау Україна" 02132, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА 

НАБЕРЕЖНА, будинок 26Ж, офіс 24
38833613 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 12.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

348
ТОВ "ВОЛОДАРКА - 
КОМБІКОРМ"

09300, Київська обл., Володарський 
район, селище міського типу 
Володарка, ВУЛИЦЯ МИРУ, 221

05504811 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 06.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

349

СЕЛЯНСЬКО (ФЕРМЕРСЬКЕ) 
ГОСПОДАРСТВО 
АГРОФІРМА 
"РОГІЗНЯНСЬКА"

09300, Київська обл., Володарський 
район, селище міського типу 
Володарка, ВУЛИЦЯ МИРУ, 221

30051117 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 01.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

350
ТОВ "Зеніт" 09314, Київська обл., Володарський 

район, село Рогізна, ВУЛИЦЯ 
АРМІЙСЬКА, 5

19409944 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 17.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

351
ТОВ "ФК ЛТД" 09300, Київська обл., Володарський 

район, селище міського типу 
Володарка, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, 80

19349685 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 19.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

352
ТОВ "Агрофон" 08533, Київська обл., Фастівський 

район, село Дмитрівка, ВУЛ. 
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 20

32233821 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 14.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

353
ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" 03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, 

будинок 120/4; 08500, Київська обл., м. 
Фастів, вул. Великоснітинська, 58 

40164920 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 11.06.2017 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

354
ПСП "КОЛОС" 08556, Київська обл., Фастівський 

район, село Яхни, ВУЛ.ГАГАРІНА, 
будинок 2-А

31124714 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 17.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

355
ТОВ "Українські Бізнес-
Інноваційні Системи"

08531, Київська обл., Фастівський 
район, село Веприк, ВУЛ. КАЛІНІНА, 
будинок 45А

32667129 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



356

ФГ "Полісся" 08503, Київська обл., Фастівський 
район, село Ставки, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 1

24217905 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 09.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

357
ДП "Фастівське лісове 
господарство"

08500, Київська обл., місто Фастів, 
ВУЛИЦЯ КОМАРОВА, будинок 45

00992059 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 14.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

358

ТОВ "Ліра" 08628, Київська обл., Васильківський 
район, село Безп'ятне, ВУЛИЦЯ 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 76

30419494 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

359

ТОВ "Грінландія-Україна" 03191, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ 
КАСІЯНА, будинок 2/1, офіс 378; 
Київська область, Васильківський район, 
с. Рославичі

34529482 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 23.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

360
СТОВ "Колос" 09853, Київська обл., Тетіївський район, 

село Клюки, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 
2

30368147 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 12.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

361
СТОВ "Черепин" 09814, Київська обл., Тетіївський район, 

село Черепин, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 
будинок 1

03755288 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 21.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

362
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
КОРПОРАЦІЯ "АГРО-ЦЕНТР"

09812, Київська обл., Тетіївський район, 
село Кашперівка

31619206 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 18.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

363
ТОВ "Тайниця-Агро" 09800, Київська обл., Тетіївський район, 

місто Тетіїв, ВУЛ.ФРАНКА, будинок 37
31364410 додержання законодавства у сфері 

захисту рослин
високий 16.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

364
ПСП "Слобода" 09800, Київська обл., Тетіївський район, 

місто Тетіїв, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, 
будинок 105

03755242 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 27.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

365
ТОВ "АГРОФІРМА "ХЛІБ 
УКРАЇНИ"

09834, Київська обл., Тетіївський район, 
село Стадниця, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 
1

30709843 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 10.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

366
ПОПП "Еліта" 09800, Київська обл., Тетіївський район, 

місто Тетіїв, ВУЛИЦЯ СТЕФАНИКА, 
будинок 7

31619211 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

367

ТОВ "ЧАВІС" 08153, Київська обл., Києво-
Святошинський район, місто Боярка, 
ВУЛИЦЯ БІЛОГОРОДСЬКА, будинок 25, 
квартира 111

20594013 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

368
ТОВ "КОМПАНІЯ 
"ХМАРОЧОС"

03049, м.Київ, ПРОСПЕКТ 
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 20/1, 
квартира 4

39772211 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

середній 16.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

369
ТОВ "ВЕЛЕС ФРУТ" 08300, Київська обл., місто Бориспіль, 

ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 76
10673211 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 11.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

370

ТОВ "ГРІН ПАЛЛЕТ" 03036, м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 
92-Б; Київська обл. Києво-
Святошинський р-н. с. Петропавлівська  
Борщагівка, вул. Кришталева, 1

38578439 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

371
ТОВ "Прагос-Буд" 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 2/34, кв. 6; 

м. Київ, вул. Червоногвардійська, 20
23734673 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 16.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

372

ТОВ "МАПАЛ" 08700, Київська обл., місто Обухів, 
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 132/2, офіс 
15; Київська обл, Броварський р-н, м. 
Бровари, вул. Залізнична, 12

39179132 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

середній 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

373

ТОВ "ТАРА ПЛЮС" 02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРИНИ 
РАСКОВОЇ, будинок 17, офіс 512; 
Київська обл, Броварський р-н, м. 
Бровари, вул. Залізнична, 12

39846403 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



374
ТОВ "АГРОНОВІКА" 02096, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 13-А
37152894 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 12.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

375
ТОВ "ХОСЕН АГРО" 02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ АННИ 

АХМАТОВОЇ , будинок 4, квартира 354
39462297 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 12.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

376
ТОВ "СВІТ ФРУКТІВ ГРУП" 02099, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, 

будинок 5-Б, кімната 12
39226061 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 02.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

377
ТОВ "КОМПАНІЯ КАРАВАН" 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, 

будинок 42 В
39432201 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 10.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

378
ТОВ "ГОРІХОВА КРАЇНА" 01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА 

КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 23
37702252 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 14.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

379
ТОВ "ІННПРОМ ГРУП" 04078, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВА, 

будинок 55, квартира 173
37393101 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 18.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

380
ТОВ "ГРІН ВОЛЬФ" 03113, м.Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
33788273 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 23.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

381
ТОВ "АРБОР БІОМАС" 01013, м.Київ, ПРОВУЛОК 

ДЕРЕВООБРОБНИЙ, будинок 5
39791035 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 06.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

382
ТОВ "ЕКЗОТИК ФЛОРА" 03040, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, 

будинок 16; м. Київ, вул. Клеманська. 3
36432432 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 13.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

383
ТОВ "РАЙЗЕНЛЕНД" 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, 

будинок 63
36257102 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 27.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

384
ТОВ "НАТУРАЛЬНІ 
ПРОДУКТИ"

03680, м.Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА 
ГЛУШКОВА, будинок 40, корпус 1/1-2

32381374 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

середній 16.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

385

ТОВ "Економікс" 02217, м. Київ, вул. Закревського, 27/2, 
кв. 123; Київська обл., Броварський р-н, 
с. Семиполки, вул. Єсеніна, 19

22896793 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 29.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

386
ТОВ "Екодез" 04111, м. Київ, вул. Щербакова, 66-А, кв. 

73; Київська обл., м. Бориспіль, вул. 
Привокзальна,52

37728553 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 26.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

387
ТОВ "ЦПУЛ" 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35; 

Київська обл. Вишгородський р-н, с. 
Новосілки, вул. Леніна, 2-Б 

30182938 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

388

ТОВ "Укрпіддонсервіс" 08130, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Петропавлівська 
Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-А 

38098021 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 10.12.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

389

ТОВ "Євро Пак Трейд" 01014, м. Київ, пров. Бастіонний, 11, кв. 
36; Київська обл., Києво-Святошинський 
р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 54-А

39178668 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 26.03.2017 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

390
ТОВ "Палет-Експерт" 03113, м. Київ, вул. Козелецька, 9 39449742 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 16.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

391
ТОВ "Алмаз і К" 08132, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 
Залізнична, 3                                         

38379659 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 23.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

392
ТОВ "ПОНА-Україна" 04078, м. Київ, вул. Полкова, 55, кв. 133; 

Київська обл., Макарівський р-н, с. 
Фасівочка, вул. Кірова, 26

33304149 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 24.12.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

393
ТОВ "АВК ПАЛЕТ" 02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 12; 

Київська обл. Броварський р-н. с. Літки, 
вул. Гагаріна, 2-Б/В

39445926 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 21.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



394
ТОВ "Юр-Універсал" 04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5; м. 

Київ, вул. Автозаводська, 18
38556787 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 29.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

395

ТОВ "СПЕЦСПЕКТОР" 03151, м. Київ, вул. Очаківська, 9; 
Київська обл., Обухівський р-н, с. В. 
Дмитровичі, вул. 50-річчя Жовтня, 28/2

36184035 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 04.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

396
КП "УСПІХ" 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. 

Незалежності, 22
13738032 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 05.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

397
ТОВ "УСПІХ" 08720, Київська обл., Обухівський 

район, місто Українка, ВУЛИЦЯ 
ПРОМИСЛОВА, будинок 24

22899797 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 14.12.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

398
ТОВ "РЕМ ТРАНС" 08700, Київська обл., місто Обухів, 

ВУЛ.БУДЬОННОГО, будинок 33
33003031 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 19.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

399
ФГ "ФРУКТОВИЙ САД АТ" 08741, Київська обл., Обухівський 

район, село Халеп'я, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 
будинок 12

35471109 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 13.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

400
ТОВ "РЕНУС РЕВАЙВЕЛ" 08702, Київська обл., місто Обухів, 

ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 18
24893416 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 04.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

401

ТОВ "Агріка Україна" 04111, м.Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, 
будинок 1-Б, офіс № 210; Київська 
область, м. Бориспіль, вул. 
Привокзальна, 52

38122567 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

402
ПІІ ТОВ "Укршпон" 01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ДЕРЕВООБРОБНА, будинок 5               
30530211 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 11.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

403
ТОВ "Фірма Варіація" 08300, Київська обл., місто Бориспіль, 

ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 52            
24744490 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 26.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

404

ТОВ МК "Грибінник" 09634, Київська обл., Рокитнянський 
район, село Синява, ВУЛИЦЯ В.ПІТИ, 
будинок 8; Київська область, 
Білоцерківський р-н, с. Чепеліївка, вул. 
Жотвнева, 81-Б

35958349 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 19.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

405

ФОП Корж Юрій 
Олександрович

07200, Київська обл., Іванківський 
район, селище міського типу Іванків, 
ВУЛИЦЯ ОРЄХОВО-ЗУЄВСЬКА, будинок 
36; Київська область, Іванківський 
район, с. Запрудка, вул. Хоменка, 49

2516510836 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 23.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

406
ТОВ "СЕСВАНДЕРХАВЕ-
УКРАЇНА"

07452, Київська обл., Броварський 
район, село Гоголів, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, 
будинок 48-А

33950751 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

407
ТОВ "БРОВАРИ КАРТОПЛЯ" 07423, Київська обл., Броварський 

район, село Семиполки, ВУЛИЦЯ 
КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1-А

36596985 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 09.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

408

ТОВ "Камелія-PR" 07455, Київська обл., Броварський 
район, село Княжичі, ВУЛИЦЯ СЛАВИ, 
будинок 25

32183781 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 16.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

409

ПАТ "КОМБІНАТ 
"ТЕПЛИЧНИЙ" 

07443, Київська обл., Броварський 
район, селище міського типу Калинівка, 
ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, будинок 2

05528361 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

410
ТОВ "Асканія-Флора" 07433, Київська обл., Броварський 

район, село Залісся, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, 
будинок 28

30839534 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

411
ПОСП "Україна" 09500, Київська обл., Таращанський 

район, місто Тараща, ВУЛИЦЯ 
ПОВІТРОФЛОТСЬКА, будинок 30

30229876 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 23.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



412
ПСП "Лук'янівка" 09540, Київська обл., Таращанський 

район, село Лук'янівка, ВУЛ.ЛЕНІНА, 
будинок 31

04302347 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 20.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

413
ФГ "Катерина" 09500, Київська обл., Таращанський 

район, місто Тараща, ВУЛИЦЯ РОЗИ 
ЛЮКСЕМБУРГ, будинок 59

23578641 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 13.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

414
СФГ "Тетяна" 09510, Київська обл., Таращанський 

район, село Северинівка
31051338 додержання законодавства у сфері 

захисту рослин
високий 17.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

415

ДП "БОГУСЛАВСЬКИЙ 
ЛІСГОСП"

09737, Київська обл., Богуславський 
район, село Поташня, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, 
будинок 48       

00992042 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 14.12.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

416

ТОВ "СВС-ІНВЕСТ" 01004, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, 
будинок 8, квартира 2

34412697 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 14.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

417

ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ 
ЛІСГОСП"

07820, Київська обл., Бородянський 
район, селище міського типу Пісківка, 
ВУЛ. ФІЛІПОВА, будинок 36

00992071 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 23.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

418
ТОВ "ТОЧКА ІНТЕР" 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯКІРА, будинок 

10 А
40474342 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 19.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

419

 ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДІНГ 
"ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" 

08030, Київська обл., Макарівський 
район, село Плахтянка, ВУЛИЦЯ 
ЖОВТНЕВА, будинок 10Г

39670778 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 23.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

420

ПП "Люксон ЛТД" 08073, Київська обл., Макарівський 
район, село Яблунівка, ВУЛИЦЯ 
РАДЯНСЬКА, будинок 15

35706412 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 11.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

421
ПП "Агрус-Розсадник" 08012, Київська обл., Макарівський 

район, село Королівка, ВУЛИЦЯ 
ЛЕНІНА, будинок 93-Б

35706260 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 10.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

422

ДП "Макарiвське лiсове 
господарство"

08000, Київська обл., Макарівський 
район, селище міського типу Макарів, 
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17/1

00992160 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

423

СФГ "КоЛоСок" 09171, Київська обл., Білоцерківський 
район, село Коженики, ВУЛИЦЯ 
НОВОСЕЛЬСЬКА, будинок 47

30683862 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 06.12.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

424

ТОВ "АГРОТРЕЙД-2000" 09133, Київська обл., Білоцерківський 
район, селищна рада Терезинська, 
АВТОДОРОГА КИЇВ-ОДЕСА 82КМ+500М

36445855 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

середній 12.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

425
ТОВ "Даніком Груп" 09100, Київська обл., місто Біла Церква, 

ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, будинок 
246

39744645 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 19.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

426

ДП "Білоцерківське лісове 
господарство"

09113, Київська обл., Білоцерківський 
район, село Дрозди, УРОЧИЩЕ 
"ТОВСТА", КВАРТАЛ 50; 09113, Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Січневого 
прориву, 63

00992119 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин; додержання 
законодавства у сфері захисту рослин

високий 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

427
ТОВ 
"БІЛОЦЕРКІВХЛІБОПРОДУК
Т" 

09100, Київська обл., місто Біла Церква, 
ВУЛИЦЯ ОФІЦЕРСЬКА, будинок 6

20608169 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 17.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

428
ТОВ ФІРМА "ВЕСПЕР" 09113, Київська обл., місто Біла Церква, 

ШОСЕ СКВИРСЬКЕ, будинок 234
23567790 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 12.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

429

ТОВ "Вассма Рітейл" 04201, м.Київ, МІНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 
4

37423497 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин; додержання 
законодавства у сфері захисту рослин

високий 12.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

430
ТОВ "СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ 
УКРАЇНА"

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, 
будинок 25/1

36856377 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 23.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



431
ТОВ "БЕЛАГРОХІМ" 03040, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, 

будинок 1, корпус 2
40574522 додержання законодавства у сфері 

захисту рослин
високий 10.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

432
ТОВ "ПРЕЗЕНС 
ТЕХНОЛОДЖИ"

02160, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЕВА, 
будинок 10

37768402 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

433

ТОВ "ВКО "ДЕЛЬТА-АГРО 03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, 
будинок 54-Б, офіс 8

37924547 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин; додержання 
законодавства у сфері захисту рослин

високий 16.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

434

ТОВ "АҐРОТРЕЙД ҐРУП" 08436, Київська обл., Переяслав-
Хмельницький район, село Веселе, 
ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 46

36571630 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 04.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

435

ПОА "Україна" 08440, Київська обл., Переяслав-
Хмельницький район, село Велика 
Каратуль, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 
2А

03756327 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 10.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

436

ТОВ СП "САЛАНГ-АГРО" 08452, Київська обл., Переяслав-
Хмельницький район, село Вінинці

30164128 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 30.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

437

СТОВ "ЄРКІВЦІ-2" 08430, Київська обл., Переяслав-
Хмельницький район, село Єрківці, 
ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 2 А

31010265 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин; додержання 
законодавства у сфері насінництва та 
розсадництва

високий; середній 18.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

438

ДП "ПЕРЕЯСЛАВ-
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"

08421, Київська обл., Переяслав-
Хмельницький район, село Студеники, 
ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, будинок 21

00992131 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

439

ТОВ "ФІРМА "ОЛЕАНДР" 07513, Київська обл., Баришівський 
район, село Лукаші, ВУЛИЦЯ 
БУДЬОННОГО, будинок 17

30520994 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 26.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

440

СТОВ "ЛУК'ЯНІВСЬКЕ" 07511, Київська обл., Баришівський 
район, село Лук'янівка, ВУЛ. 
КИРПОНОСА, будинок 1

31490149 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

441
СТОВ "ПИЛИПЧАНСЬКЕ" 07531, Київська обл., Баришівський 

район, село Пилипче
00849928 додержання законодавства у сфері 

захисту рослин
високий 16.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

442
ТОВ "Рійк Цваан Україна" 08320, Київська обл., Бориспільський 

район, село Мала Олександрівка, 
ВУЛИЦЯ ОВОЧЕВА, будинок 8

30517557 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 23.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

443
ДП "БОРИСПІЛЬСЬКЕ 
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

08324, Київська обл., Бориспільський 
район, село Гора, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, 
будинок 1

00992102 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 18.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

444

ТОВ 
"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ДЕМЕТРА"

08325, Київська обл., Бориспільський 
район, село Щасливе, ВУЛИЦЯ 
БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 2А

20581424 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 10.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

445

ТОВ 
"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ПАРК"

08330, Київська обл., Бориспільський 
район, село Дударків, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 
будинок 127

37417022 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 23.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

446

ФОП ШЕРСТЮК ГРИГОРІЙ 
ГРИГОРОВИЧ

08300, Київська обл., Бориспільський 
район, село Сеньківка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 
будинок 106

2600119551 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

447

ТОВ "БІОТЕХ ЛТД" 08350, Київська обл., Бориспільський 
район, село Городище, ВУЛИЦЯ 
КІРОВА, будинок 1

22917147 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 17.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

448

СТОВ "Зоря" 08842, Київська обл., Миронівський 
район, село Владиславка, ВУЛИЦЯ 
ЛЕНІНА, будинок 183

30830840 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 26.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

449
ТОВ "СП "МАСЛІВСЬКЕ" 08850, Київська обл., Миронівський 

район, село Маслівка, ВУЛИЦЯ 
БОРИСЕНКА ПЕТРА, будинок 51А

38533859 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 18.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



450
СФГ "БАШІ" 08843, Київська обл., Миронівський 

район, село Юхни, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, 
будинок 16

24885612 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 21.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

451
ДП "Атлантик Фармз" 08800, Київська обл., Миронівський 

район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ 
СТЕПОВА, будинок 8

30830730 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 13.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

452
ДП "ДГ "Еліта" МІП ім.В.М. 
Ремесла НААН" 

08853, Київська обл., Миронівський 
район, село Центральне, корпус 2

04687301 додержання законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва

високий 26.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

453

Миронівський інститут 
пшениці 
імені В.М. Ремесла НААН
с. Центральне

08853, Київська обл., Миронівський 
район, село Центральне, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, корпус 2

00496863 додержання законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва

середній 15.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

454

Селянське (Фермерське) 
господарство "Т.В.К."

09601, Київська обл., Рокитнянський 
район, селище міського типу Рокитне, 
ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 6

30846410 додержання законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва

високий 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

455
ПП "Росава-Агро" 09000, Київська обл., Сквирський район, 

місто Сквира, ВУЛ. САМГОРОДОЦЬКА, 
будинок 7

32512896 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 19.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

456
ДП "Кліринг-Агро" 09013, Київська обл., Сквирський район, 

село Кривошиїнці, ВУЛИЦЯ 
СКВИРСЬКА, будинок 87 А

32452874 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 10.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

457
ПП "НОВАГРОС" 09000, Київська обл., Сквирський район, 

місто Сквира, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, 
будинок 10

32452832 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 10.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

458
ТДВ "ШАМРАЇВСЬКИЙ 
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

09039, Київська обл., Сквирський район, 
село Руда, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, 
будинок 27

13737989 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 10.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

459
ТОВ "Ім. Шевченка" 09054, Київська обл., Сквирський район, 

село Лаврики, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА
04529464 додержання законодавства у сфері 

захисту рослин
високий 16.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

460
СГПП ІМЕНІ ГАГАРІНА 09043, Київська обл., Сквирський район, 

село Мовчанівка, ВУЛИЦЯ 
БУДЬОННОГО, будинок 8

32892846 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 13.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

461
ТОВ АГРОФІРМА "НИВА" 09031, Київська обл., Сквирський район, 

село Пищики, ВУЛ.ЛЕНІНА, будинок 154-
А

03755058 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

462

ФОП ГАРКУША ПЕТРО 
ІВАНОВИЧ

09000, Київська обл., Сквирський район, 
місто Сквира, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, 
будинок 30; Київська обл., м. Сквира, 
вул. Леніна, 47, магазин "Фермер"

1735907891 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин; додержання 
законодавства у сфері захисту 
рослин

високий 12.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

463
ТОВ "Сузір'я-Попружна" 09435, Київська обл., Ставищенський 

район, село Попружна, ВУЛИЦЯ 
РАДЯНСЬКА, будинок 18

 04270564 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 16.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

464
ПСП "Гейсиське" 09441, Київська обл., Ставищенський 

район, село Гейсиха, ВУЛИЦЯ 
РАДЯНСЬКА, будинок 42

30830919 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 06.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

465
СФГ "Русь" 09440, Київська обл., Ставищенський 

район, село Розкішна, ВУЛИЦЯ 
ШКІЛЬНА, будинок 50

24221562 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 18.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

466

ТОВ "Розсадник "Наталіс" 08110, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО 
МИХАЙЛІВКА-РУБЕЖІВКА, ВУЛИЦЯ 
ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1

38010994 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин; додержання 
законодавства у сфері захисту 
рослин

високий 14.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



467

МПП ФІРМА "ЕРІДОН" 08143, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО 
КНЯЖИЧІ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 
46; 08131, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Софіївська 
Борщагівка, провул. Чорновола 3                           

19420704    додержання законодавства у сфері 
карантину рослин; додержання 
законодавства у сфері захисту 
рослин

високий 11.12.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

468

СГТОВ АГРОКОМБІНАТ 
"ХОТІВСЬКИЙ"

08171, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО 
ХОТІВ, ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА, БУДИНОК 
1

00849405 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 12.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

469

ТОВ "УКРЗЕРНОПРОМ-
ІВАНКІВ"

07200, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІВСЬКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО ПРИБІРСЬК, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1

35585176 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 13.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

470

ТОВ "УКРАГРОЕНЕРГО" 07201, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІВСЬКИЙ 
РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ 
ІВАНКІВ, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКИЙ ШЛЯХ, 
БУДИНОК 3

39488378 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 17.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

471
ДП "ПОЛІСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"

07024, КИЇВСЬКА ОБЛ., ПОЛІСЬКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО РАДИНКА, ВУЛИЦЯ 
МИРУ, БУДИНОК 48

00992125 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

472

ДП "ІВАНКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"

07200, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІВСЬКИЙ 
РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ 
ІВАНКІВ, ВУЛ.ПОЛІСЬКА, БУДИНОК 22

00992088 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 06.12.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

473
ТОВ "АГРО ЕКСПЕРТ" 09200, Київська обл., Кагарлицький 

район, місто Кагарлик, ВУЛИЦЯ 
ДОВЖЕНКА, будинок 15/1

32010004 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 16.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

474
ПОСП "ДНІПРО" 09210, Київська обл., Кагарлицький 

район, село Стайки, ВУЛ.ШКІЛЬНА, 
будинок 1

03754863 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 07.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

475
ТОВ "КОМПАНІЯ ЕТАЛОН 
2007"

09252, Київська обл., Кагарлицький 
район, село Яблунівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, 
будинок 10А

35232092 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 23.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

476
ФГ "ШИРОКОСТУП" 09264, Київська обл., Кагарлицький 

район, село Шубівка, ВУЛИЦЯ 
ФАЛКОВА, будинок 1

22207204 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 20.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

477
ТОВ "АГРОУКР" 09640, Київська обл., Рокитнянський 

район, село Бакумівка, ВУЛИЦЯ 
ПЕРЕМОГИ, будинок 49А

36826630 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 24.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

478

СТОВ "НИВА" 09600, Київська обл., Рокитнянський 
район, селище міського типу Рокитне, 
ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 109

03754478 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 29.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

479
ТОВ "АГРОМІЛК" 09641, Київська обл., Рокитнянський 

район, село Луб'янка, ВУЛИЦЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 1А

35013579 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 17.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

480
 ПС/Г АГРОФІРМА 
"УКРАЇНА"

09622, Київська обл., Рокитнянський 
район, село Телешівка, ВУЛИЦЯ 
МОЛОДІЖНА, будинок 61

31949660 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 12.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

481
ПП "ОСТРІВСЬКЕ" 09631, Київська обл., Рокитнянський 

район, село Острів, ВУЛИЦЯ 
НАБЕРЕЖНА, будинок 45

30846431 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 27.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

482

ТОВ "АФ "РОКИТНЕ-ЦУКОР" 09600, Київська обл., Рокитнянський 
район, селище міського типу Рокитне, 
ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 6

33488304 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин; додержання 
законодавства у сфері насінництва та 
розсадництва

високий; середній 02.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

483
ПА "КОЛОС" 09611, Київська обл., Рокитнянський 

район, село Житні Гори
03755733 додержання законодавства у сфері 

захисту рослин
високий 06.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області



484
ТОВ "АГРОФІРМА "РАНЧО" 09643, Київська обл., Рокитнянський 

район, село Бушеве, ПРОВУЛОК 
ПОЛЬОВИЙ, будинок 9

32034465 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 03.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

485

ТДВ "СИНЯВСЬКЕ" 09602, Київська обл., Рокитнянський 
район, селище міського типу Рокитне, 
ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 2

00385856 додержання законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва

середній 13.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

486

ТОВ "АГРОІНВЕСТПРОДУКТ" 09600, Київська обл., Рокитнянський 
район, селище міського типу Рокитне, 
ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 62

32792179 додержання законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва

середній 20.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

487

ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС НАСТАШКА"

09633, Київська обл., Рокитнянський 
район, село Насташка, ВУЛИЦЯ 
ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 45, корпус А

32792184 додержання законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва

середній 09.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

488
ТОВ "ЖУКІВ-АГРО" 07643, Київська обл., Згурівський район, 

село Жуківка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 
72

38043255 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 12.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

489
ТОВ "ВП "САН" 07612, Київська обл., Згурівський район, 

село Красне, ВУЛИЦЯ СЕМЕНОВА, 
будинок 18-А

34099299 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 23.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

490
ТОВ "КІС-АГРО" 07640, Київська обл., Згурівський район, 

село Безуглівка, ПРОВУЛОК ПАРКОВИЙ, 
будинок 13

34749298 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 11.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

491

ФГ "РОДИНА 2007" 07600, Київська обл., Згурівський район, 
селище міського типу Згурівка, ВУЛИЦЯ 
САДОВА, будинок 1

34749261 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 27.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

492

ТОВ "УКРАЇНСЬКА 
МОЛОЧНА КОМПАНІЯ"

07620, Київська обл., Згурівський район, 
село Великий Крупіль, ВУЛИЦЯ 
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 60 А

34099131 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 10.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

493
ТОВ "ВАН ХОФ ЮКРЕЙН 
ЛТД"

07630, Київська обл., Згурівський район, 
село Пасківщина, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, 
будинок 22А

32310337 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

494
ПрАТ "Агріматко Україна" 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

МАЛОПІДВАЛЬНА, будинок 12/10
30725226 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 23.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

495

ПП "Ельбрус-69" 08150, Київська обл., Києво-
Святошинський район, місто Боярка, 
ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 74, 
квартира 44

33661616 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 10.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

496
ТОВ "СГА ГРУП" 04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА 

БАНДЕРИ, будинок 9-А
41271532 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

497
ПП "Євросем" 08460, Київська обл., Переяслав-

Хмельницький район, село Ташань, 
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 29 А

34218716 додержання законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва

високий 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

498
СТОВ "Ярешківське" 07530, Київська обл., Баришівський 

район, село Ярешки, ВУЛ. ДРУЖБИ , 
будинок 21

20580241 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 05.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

499

ПП "ЛТД Буд Трейд Сервіс" 09700, Київська обл., Богуславський 
район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ 
БУДІВЕЛЬНА, будинок 248; Київська 
обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська 27, 
магазин "Бонус Маркет"

35577558 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 18.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

500
ТОВ "МЕГАПЛАНТ" 08552, Київська обл., Фастівський 

район, село Триліси, ВУЛИЦЯ 
КОРОЛЕНКА, будинок 7

34501857 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 27.08.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



501

СФГ "Мрія" 07334, Київська обл., Вишгородський 
район, село Лісовичі, ВУЛИЦЯ 
НАБЕРЕЖНА , будинок 7

20590038 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин; додержання 
законодавства у сфері захисту 
рослин

високий; середній 26.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

502

ТОВ ВТК "ФАКТОРІЯ" 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 
будинок 136, кімната 34; Київська обл., 
м. Вишгород, вул. Новопромислова, 1

40326847 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 14.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

503

ТОВ  
"Комплекслісопереробка"

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, 
будинок 18, квартира 1; Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Лебедівка, вул. 
Постишева

36633670 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

504
ФОП  Федірко  Петро  
Васильович

Київська обл., Вишгородський р-н,                                
с. Пірново, вул. Київська

2324903611 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

505
ТзОВ  "Біпал" Київська обл., Вишгородський р-н, с. 

Вища  Дубечня, вул. Леніна, 71
35602992 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 05.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

506
ТОВ "Заруддя-Агро" 07211, Київська обл., Іванківський 

район, село Мусійки, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 145

38286596 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 19.03.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

507

ТОВ "Нові піддони" 07300, Київська обл., Вишгородський 
район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ 
ПЕРШОТРАВНЕВА , будинок 69-Б; 07203, 
Київська обл., Вишгородський район, с. 
Запрудка, вул. Хоменка, 49

38256980 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

середній 21.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

508

ТОВ "Агро-Богуславщина-
Еко"

09751, Київська обл., Богуславський 
район, село Медвин, ВУЛИЦЯ 
ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕНКА, будинок 1 

36432055 додержання законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва

середній 21.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

509

ПОСП "Дружба" 09731, Київська обл., Богуславський 
район, село Бране Поле, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 11

03753680 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин; додержання 
законодавства у сфері насінництва та 
розсадництва

високий; середній 19.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

510

ТОВ "Богуславка-Агро" 09740, Київська обл., Богуславський 
район, село Хохітва, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА

32915826 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин; додержання 
законодавства у сфері насінництва та 
розсадництва

високий; середній 24.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

511

ТОВ "Інтерагроінвест" 09401, Київська обл., Ставищенський 
район, селище міського типу Ставище, 
ВУЛИЦЯ ЦИМБАЛА СЕРГІЯ, будинок 4

32855584 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 19.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

512

ПП "Роозкішне" 09440, Київська обл., Ставищенський 
район, село Розкішна, ВУЛИЦЯ КЛУБНА, 
будинок 20

35402543 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 03.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

513
ТОВ "Північ-Скло" 02192, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЙЧЕНКА, 

будинок 5
32662048 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 04.06.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

514

ТОВ "Бадваси" 03027, Київська обл., Києво-
Святошинський район, село Новосілки, 
ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 17, квартира 
5

34779207 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 11.09.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

515

ДП "Клавдієвській Л.Г." 07850, Київська обл., Бородянський 
район, селище міського типу Клавдієво-
Тарасове, ВУЛ. ВЕРБНА, будинок 4

00992065 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 23.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



516
ТОВ "ВУДЛАЙН 2014" 04655, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОРАБЕЛЬНА, 

будинок 3
39454511 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 21.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

517

ТОВ "Фортуна Про" 07801, Київська обл., Бородянський 
район, селище міського типу 
Бородянка, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, 
будинок 2Б

40408149 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 08.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

518
ТОВ "Енерго Трейд" 04111, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, 

будинок 52, приміщення 429
40138843 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
високий 22.10.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

519
ТОВ "Порттехінвест" 07811, Київська обл., Бородянський 

район, село Нове Залісся, ВУЛИЦЯ 
КРИМСЬКА, будинок 2-В

37924877 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 11.12.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

520

ФОП Галич Олена 
Валеріївна

07850, Київська обл., Бородянський 
район, селище міського типу Клавдієво-
Тарасове, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, будинок 6-
Б

2861904702 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 19.11.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

521
ТОВ "Голден Фруіт" Київська обл., Броварський р-н  с. 

Квітневе, пр. Залізничний, 15
39655147 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 05.02.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

522

ТОВ "Лексма" 01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
М.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, 
нежиле приміщення 4; Київська обл., 
Броварський р-н, с. Квітневе, пр. 
Залізничний, 15              

37143099 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

середній 16.04.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

523

ТОВ "СЛ ТРЕЙД" 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 
БУД. 46/2, СЕКЦІЯ 3, ПОВЕРХ 17; 
Київська обл., Бориспільський р-н, 
с.Петрівське

40045471 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

середній 14.05.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

524
ТОВ "Вуд Індастрі Юкрейн" 01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, 

будинок 5, офіс 1
39059659 додержання законодавства у сфері 

карантину рослин
середній 09.07.2018 5 Головне управління Держпродспоживслужби в 

Київській області

525

ФОП Бовот К.В.
Київська область, Києво - Святошинський р-

н, м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А, 3147402441

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 16.01.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

526

ФОП "Ільєнкова О.М.
Київська область, Києво - Святошинський р-

н, м. Вишневе, вул. Святошинська, 38 2751923363

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 18.01.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

527

ФОП Жигінас В.М.

Київська область, Києво - Святошинський р-
н, м. Вишневе, вул.Червоноармійська 

(Освіти), 5 2957903155

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 23.01.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

528

ФОП Кедровський В.С.
Київська область, Києво - Святошинський р-

н, м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А 2756613130

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 25.01.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

529

ФОП Ковінська А.С.

Київська область, Києво - Святошинський р-
н, м. Вишневе, вул. Жовтнева (Європейська), 

15 3135116427

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 30.01.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

530

ФОП Сарапіна О.І.
Київська область, Києво - Святошинський р-

н, м. Боярка, вул. Молодіжна, 76-А 2779205187

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 06.02.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

531

ФОП Гуменюк І.М.
Київська область, Києво - Святошинський р-

н, м. Боярка, вул. Хрещатик, 4-А 3363916381

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 06.02.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

532

ФОП Дяченко В.П.
Київська область, Києво - Святошинський р-

н, м. Боярка, пл. Михайлівська, 6 2494409195

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 14.02.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

533

ФОП Павловський Є.С.

Київська область, Києво-Святошинський р-н, 
м. Боярка, вул. Вокзальна, 14 магазин 

"Престиж" 3165418793

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

незначний 15.02.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

534

ФОП Бабаян С.Г.
Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с.Тарасівка, вул. Київська, 2 3353318492

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 20.02.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



535

ТОВ "Тиса Петроліум"

Київська область, Києво-Святошинський р-н, 
с. Петропавлівська Борщагівка,  вул.Велика 

Кільцева, 4-Б 37606229

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 01.03.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

536

ФОП Василевська Т.В.

Київська область, Києво-Святошинський р-н, 
с. Петропавлівська Борщагівка,  вул.Велика 

Кільцева, 4-Б 2843614546

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 01.03.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

537

ТОВ "Девіта ВТВ"

Київська область, Києво-Святошинський р-н, 
с. Петропавлівська Борщагівка,  вул.Велика 

Кільцева, 4-Б 39216535

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 01.03.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

538

ФОП Назаренко Р.Ю.

Київська область, Києво-Святошинський р-н, 
с. Софіївська Борщагівка, ЖК "Софія",вул. 

Лесі Українки, 20, оф.13 3322016859

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 12.03.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

539

ФОП Супрун Р.А.

Київська область, Києво-Святошинський р-н, 
с. Софіївська Борщагівка, ЖК "Софіївська 
Слобідка", вул.Боголюбова, 8, оф. № 12 3141115836

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 14.03.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

540

ФОП "Дмитренко Т.В."

Київська область, Києво-Святошинський р-н, 
с. Софіївська Борщагівка, ЖК "Софіївська 

Слобідка", вул.Боголюбова, 8, оф. № 5 3020601902

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 14.03.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

541

ФОП Мальцева Н.М.
Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с. Крюківщина,  вул.Георгія Мальцева, 1 2699302146

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 20.03.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

542

ТОВ "Піддубник"
Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с. Крюківщина,  вул.Георгія Мальцева, 1 39184472

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 20.03.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

543

ТОВ Фірма "Абріколь ЛТД"
Київська область, м. Біла Церква, вул. 

Ставищанська, 107 20609105

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 05.06.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

544

ФОП Губань Г.В.
Київська область, м. Біла Церква, вул. Олеся 

Гончара, 18 2009300084

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 03.04.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

545

ФОП "Губань О.І.
Київська область, м. Біла Церква, вул. Олеся 

Гончара, 18 1812812451

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 03.04.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

546

ФОП Монько Б.В.

Київська область, Києво - Святошинський р-
н, м. Вишневе, вул.Червоноармійська 

(Освіти), 4 3025901231

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 10.04.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

547

ТОВ "К.Т. Україна"

Київська область, Обухівський р-н, 1 черга на 
розі доріг, обхід м.Обухова і м.Васильків, 

межа Черкаської області, Козіївка 39740106

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 17.04.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

548

ТОВ "Люксвейн Рітейл"

Київська область, Васильківський р-н, с/рада 
Соколівська, а/дорога Київ - Одеса, 69км + 

900м; Київська область, м. Біла Церква, вул. 
Першотравнева, 10/28 40527818

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 21.05.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

549

ФОП Філь Т.П.
Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с. Софіївська Борщагівка,  вул.Пушкіна, 14 2874200981

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 26.04.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

550

ФОП Рожковський О.Б.
Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с. Софіївська Борщагівка,  вул.Пушкіна, 14 2362111935

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 26.04.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

551

ФОП Даценко О.В.
Київська область, Києво - Святошинський р-

н, м. Боярка, вул. Хрещатик, 51(55) 2884009901

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 15.05.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



552

ФОП Мізгір В.С.
Київська область, Києво - Святошинський р-

н, м. Боярка, вул. Хрещатик, 2-А 3064421202

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 15.05.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

553

ТОВ "Техносалікс"
Київська область, м. Бориспіль, вул. 

Київський Шлях, 2-Б 40590881

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 24.09.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

554
Готельно-ресторанний 
комплекс "Фортеця" Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с. Гатне,  вул.Інституцька, 103 40002705

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 24.05.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

555
ФОП "Вардумян Г.С."

Київська область, Києво-Святошинський р-н, 
с. Гатне,  вул.Інституцька, 103 2571324498

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 24.05.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

556
ТОВ "Фемелі Парк"

Київська область, Києво-Святошинський р-н, 
с. Софіївська Борщагівка,  вул.Гагаріна, 28 40683172

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 24.05.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

557
ФОП Козиренко Ю.В.

Київська область, Києво-Святошинський р-н, 
с. Софіївська Борщагівка,  вул.Гагаріна, 28 2888505742

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 29.05.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

558

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" Київська область, м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 10; Київська область, Києво - 

Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 
Святошинська, 27; Київська область, м. 
Бориспіль, вул. Головатого, 87; Київська 
область, Києво - Святошинський р-н, м. 

Вишневе, вул. Вітянська, 1 30487219

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 07.12.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

559
Центральна районна 
клінічна лікарня К-
Святошинського району

Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 
Соборності, 51 01994669

додержання законодавства у сфері 
метрології та метрологічного нагляду

високий 13.12.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

560
ТОВ "Центр Колумб"

Київська область, Києво-Святошинський 
район, с. Гатне,  вул.Інституцька, 73 37867128

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 26.06.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

561

ТОВ "ГРК Сієста"
Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с. Софіївська Борщагівка,  вул. Дімітрова, 2 38466861

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 03.07.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

562

ФОП Буряк В. В.
Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с. Софіївська Борщагівка,  вул. Дімітрова, 2 2274304423

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 03.07.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

563

ФОП Глиняна О.В.
Київська область, м. Біла Церква, вул. 

Грушевського, 4 2700102120

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 10.07.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

564

ФОП Мосейчук Г.В.
Київська область, м. Біла Церква, б-р 

Олександрійський, 108 2335515305

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 10.07.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

565

ТОВ "Науково-практичний 
центр нейрореабілітації 
Нодус"                                     
ТОВ "НПЦ НР "Нодус" Київська область, м.Бровари, вул. 

Кирпоноса, 6-в 36107332

додержання законодавства у сфері 
метрології та метрологічного нагляду

високий 24.07.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

566
ФОП Кравченко В. В.

Київська область, Києво - Святошинський р-
н, м. Боярка, вул. Садова, 2-А 2419402636

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 31.07.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

567
ФОП Черевата М. П.

Київська область, Києво - Святошинський р-
н, м. Боярка, вул. Садова, 2-А 2797108024

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 31.07.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



568

ТОВ "Інтернафта"

Київська область, м. Біла Церква, вул. 
Сквирське шосе,1;  Київська область, м. Біла 

Церква, вул. Леваневського, 47-А 31739664

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 22.11.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

569

ФОП Лукьянчук Н.Д.
Київська область, м. Біла Церква, вул. 

Сквирське Шосе, 178 2806010747

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 04.09.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

570

ФОП Майданік О.А.
Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана 

Кожодуба, 39 2724405228

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 04.09.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

571

ФОП Борозинець А.О.
Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 

18 3289318017

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

незначний 18.09.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

572

ПП "Облік сервіс"
Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с.Крюківщина, вул. Балукова,98 35519573

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 02.10.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

573

ФОП Лучинська М. С.
Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с.Крюківщина, вул. Балукова,98 3349712864

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 02.10.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

574

ФОП Гуменюк І.М.
Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с. Софіївська Борщагівка,  вул.Пушкіна, 14 2661517238

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 09.10.2018 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

575

ТОВ "Авантаж 7"

Київська область, Броварський р-н, с. 
Пухівка, вул. Соборна, 37-А; Київска область, 

м. Бровари, вул. Київська, 322; Київска 
область, м. Бровари, вул. Кутузова, 127; 

Київска область, м. Бровари, вул. Київська, 
300/1 33831847

додержання законодавства про 
захист прав споживачів

високий 23.10.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

576

ТОВ "НОРДОН"
Київська область, м.Бровари, вул. Київська, 

316/2 39117799

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 01.11.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

577

ТОВ "Аміата"                    
Київська область, Києво-Святошинський р-н, 

с. Гатне, вул. Київська, 2-В, корпус - 1 40145541

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 01.11.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

578
Вишнівська міська лікарня Київська область, Києво-Святошинський 

район, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 
7 22201472

додержання законодавства у сфері 
метрології та метрологічного нагляду

високий 04.12.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

579

ТОВ "ВОГ Рітейл" 

Київська область, а/д Київ - Харків 34 км + 
700м, ліворуч в м. Бориспіль (АЗС "Найс-1"); 

Київська область, а/д Київ - Харків 34 км + 
700м, праворуч в м. Бориспіль (АЗС "Найс-
2"); Київська область, Бориспільській р-н, 

с/рада Сеньківська, Північно - Східний обхід 
м. Київ, 11 37821544

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду, державний 
нагляд за дотриманням санітарного 
законодавства

високий 03.12.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

580

ТОВ " Епіцентр-К"

Київська область, Києво-Святошинський р-н, 
с. Петропавлівська Борщагівка, вул. 
Кришталева, 6; Київська область, м. 

Бровари, вул. Київська, 253 32490244

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 04.06.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

581

ТОВ "ФУДКОМ"

Київська область, м. Біла Церква, вул. 
Грибоєдова, 10-а; Київська область, м. 

Обухів, вул. Київська, 119 40982829

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 18.12.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



582

ДП "РІТЕЙЛ ВЕСТ"

Київська область, м. Біла Церква, вул. 
Митрофанова, 8; Київська область, м. Біла 
Церква, вул. Михайла Грушевського, 13А 38733983

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 11.12.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

583

ТОВ "НОВУС Україна"

Київська область, м.Бориспіль, 
вул.Києвський Шлях, 2/6; Київська область, 

Києво - Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. 
Святошинська, 28А 36003603

додержання законодавства про 
захист прав споживачів, додержання 
законодавства у сфері метрології та 
метрологічного нагляду

високий 18.12.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

584
ТОВ "Здорова родина 
плюс" Київська область, м.Бровари, вул.Гагаріна, 

21 35875362

додержання законодавства у сфері 
метрології та метрологічного нагляду

високий 07.11.2018 10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

585

НВК "ЗОШ 1 ступеня - 
дитячий садок"

Київська область, Ставищенський 
район, с. Розумниця вул. Миру 5 

25568457

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

586

НВК "ЗОШ 1-3 ступенів - 
дитячий садок"

Київська область, Ставищенський 
район,с. Бесідка вул. Шевченка 40

25657965

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

587

НВК "ЗОШ 1-2 ступенів - 
дитячий садок"

Київська область, Ставищенський 
район,с. Станіславчик вул. Садова 
25 25690158

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

588

НВК "ЗОШ 1-3 ступенів - 
агротехнічний ліцей ім. 
М.І. Савельєва"

Київська область, Ставищенський 
район,с. Красилівка, вул. 
Голощапова 12 23236357

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

589

ДНЗ "Казка" Київська область, Ставищенський 
район, с. Красилівка, вул. 
Голощапова 14 26002083

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

590

Районний дитячий 
будинок «Світанок» 

Київська область, Ставищенський 
район, с.Красилівка, вул. 
Голощапова 15 25691531

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

591

 ЗОШ 1-3 ступеня Київська область, Ставищенський 
район, с.Гейсиха, вул. Центральна, 
58 20621170

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

592

ДНЗ"Малятко" Київська область, Ставищенський 
район,с. Гейсиха, вул. Цетральна, 58

26541000

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



593

 ЗОШ 1-3 ступеня Київська область, Ставищенський 
район,с. Журавлиха, вул. 40-річчя 
Перемоги, 15 25668555

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

594

ДНЗ "Журавлик" Київська область, Ставищенський 
район ,с. Журавлиха, вул. 40-річчя 
Перемоги 37 20611303

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

595
НВК "ЗОШ 1-2 ступеня - 
дитячий садок"

Київська область, Ставищенський 
район,с. Брилівка, вул.Вишнева, 7

725657244

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

596
НВК "ЗОШ 1 ступеня - 
дитячий садок"

Київська область, Ставищенський 
район,с.Попружна вул. 
Незалежності, 2 25668153

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

597 ЗОШ 1-2 ступеня

Київська область, Ставищенський 
район,с. Ясенівка, вул. Гагаріна, 63

25566079

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

598
ДНЗ (Ясла-садок) 
"Ромашка" Ясенівської 
сільської ради

Київська область, Ставищенський 
район, с. Ясенівка, вул. Гагаріна 39

26376027

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

599

НВК ЗОШ 1 ступеня - 
дитячий садок 

Київська область, Ставищенський 
район, с. Антонівка, вул. Шкільна 30

23236171

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 30.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

600

НВК "ЗОШ 1-2 ступеня - 
дитячий садок" 

Київська область, Ставищенський 
район, с. Полковниче, вул. Поповича 
1 23566323

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

601

Розкішнянський 
навчально-виховний 
комплекс 
"Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів"-медичний 
ліцей

Київська область, Ставищенський 
район, с. Розкішна, вул. Галянта, 7

25668207

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

602
 НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня- 
педагогічний ліцей №1» 

Київська область, смт Ставище, вул. 
Сергія Цимбала 31

25668012

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



603

ДНЗ (Ясла-садок) 
"Світлячок" 
Розкішнянської сільської 
ради

Київська область, Ставищенський 
район, с. Розкішна, вул.Галянта, 11

23236515

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 28.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

604 ДНЗ №2 "Золота рибка"

Київська область, смт Ставище, 
вул.Першотравнева 25/2

23236490

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

605

ДНЗ №3 "Сонечко" Київська область, смт Ставище, вул. 
Петра Шила 4

232236509

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

606

ДНЗ "Дзвіночок" (ясла-
садок)

Київська область, Ставищенський 
район, с. Кривець, вул. Стадіонна 1

23575720

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 18.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

607

ДНЗ "Барвінок" Київська область, Ставищенський 
район, с. Василиха, вул. Водопійна 8

33094441

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 25.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

608 ДНЗ "Капітошка"

Київська область, Ставищенський 
район, с. Сухий Яр, вул. Миру 4

34341312

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

609

ДНЗ загального розвитку 
"Зірочка"

Київська область, Ставищенський 
район, с. Стрижавка, вул. 40-річчя 
Перемоги, 84 33094515

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

610

ДНЗ "Івасик" Київська область, Ставищенський 
район, с. Іванівка вул. Сім'ї 
Клименків 54 26474043

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

611

Ставищенська ЦРЛ Київська область, смт Ставище, вул. 
Сергія Цимбала 15/4

/01994209

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

612

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня - 
юридичний ліцей" №2 ім. 
О.С. Паланського

Київська область, смт Ставище, вул. 
Сергія Цимбала 53

25567765

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



613

НВК "ЗОШ 1-3 ступеня - 
дитячий садок"

Київська область, Ставищенський 
район, с. Гостра Могила, 
вул.Центральна, 50 20616329

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

614

ОЗНЗ Іванківський 
навчально-виховний 
комплекс 
"Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів"

Київська область, Ставищенський 
район, с. Іванівка, вул. Сім´ї 
Клименків, 56 25668615

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

615

ЗОШ 1-2 ступенів Київська область, Ставищенський 
район, с. Кривець, вул.Шевченка 27

20620103

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

616

ЗОШ 1-2 ступенів Київська область, Ставищенський 
район, с. Василиха, вул.Наумова 38

25691436

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

617

НВК "ЗОШ 1-2 ступеня - 
дитячий садок"

Київська область, Ставищенський 
район, с. Торчиця, вул. Шкільна 3

20619227

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

618

НВК "ЗОШ 1-2 ступеня - 
дитячий садок"

Київська область, Ставищенський 
район, с. Винарівка, вул. Шкільна 6

24222372

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

619

ЗОШ 1-3 ступенів Київська область, Ставищенський 
район, с. Стрижавка, вул. 40-річчя 
Перемоги 2 25667840

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

620
НВК "ЗОШ 1 ступеня - 
дитячий садок"

Київська область, Ставищенський 
район, с. Сніжки, вул. Шкільна 1

25896463

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

621

НВК ЗОШ 1 ступеня - 
дитячий садок 

Київська область, Ставищенський 
район, с. Юрківка, вул. Шкільна, 9

25657296

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

622

Богуславська 
загальноосвітня школа I-
III ступенів №2 
Богуславської районної 
ради

09701 Україна, Київська область, 
Богуславський район, м.Богуслав, 
вул. Училищна, 11 25300298

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



623

Дибинецький навчально-
виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа I-
IІI ступенів - дитячий 
садок" Богуславської 
районної ради

9714 Україна, Київська область, 
Богуславський район, с.Дибинці, 
вул. Шкільна, 57

25300329

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

624

Шупиківський навчально-
виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа I-
II ступенів - дитячий 
садок" Богуславської 
районної ради Київської 
області

09720 Україна, Київська область, 
Богуславський район, с.Шупики, 
вул. Кирилівська, 2

25300482

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

625

Тептіївський навчально-
виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа I-
II ступенів - дитячий 
садок" Богуславської 
районної ради Київської 
області

09722 Україна, Київська область, 
Богуславський район, с.Тептіївка, 
вул. Корсунська, 62,а

25300466

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

626

Бранепільський 
навчально-виховний 
комплекс 
"Загальноосвітня школа I-
II ступенів - дитячий 
садок" Богуславської 
районної ради Київської 
області

09731 Україна, Київська область, 
Богуславський район, с.Бране Поле, 
вул. 30 Перемоги, 12 а

25300397

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 09.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

627

Богуславська центральна 
районна лікарня

09701 Україна, Київська область, 
Богуславський район, м. Богуслав 
вул Франка 27 1994126

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

628

ТОВ "Дитячий 
оздоровчий заклад 
санаторного типу 
"Чайка"

09713 Україна, Київська область, 
Богуславський район, с. Чайки,  вул 
Замлиння 15 20624493

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

629

Комунальне 
підприємство 
Богуславської міської 
ради 
"Богуславводоканал"

09701 Україна, Київська область, 
Богуславський район, м. Богуслав 
вул Шевченка 40 38922226

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

630

Богуславський навчально-
виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №3 - 
гімназія" Богуславської 
районної ради Київської 
області

09701 Україна, Київська область, 
Богуславський район, м. Богуслав, 
вул. Святогірська 54

25300306

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



631

Богуславський 
комунальний дошкільний
 навчальний заклад № 5 
"Сонечко" Богуславської 
районної ради Київської 
області

09701 Україна, Київська область, 
Богуславський район, м. Богуслав 
вул. Миколаївська, 94

25295083

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

632

Богуславський 
комунальний дошкільний 
навчальний заклад № 4 
"Казка" Богуславської 
районної ради Київської 
області

09701 Україна, Київська область, 
Богуславський район, м. Богуслав 
вул. Б. Хмельницького 7

25691620

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

633

Розкопанецький 
комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад "Берізка" 
Богуславської районної 
ради Київської області

09715 Україна, Київська область, 
Богуславський район, с.Розкопанці, 
вул. Піщана, 2

36215114

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

634

Переяслав-
Хмельницький центр 
професійно-технічної 
освіти

вул.Можайська,5,м.Переяслав-
Хмельницький, Київська 
область,08400 20544610

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

635

Переяслав-Хмельницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Переяслав-Хмельницької 
міської ради Київської 
області

вул.Гімназійна, 4, м.Переяслав-
Хмельницький, Київська область, 
08400 20598086

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

636

ТОВ ДОЗ СТ "Славутич" вул. Героїв Дніпра, буд.1, с. Циблі, 
Переяслав-Хмельницький район, 
Київська область, 08454 32783583

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 29.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

637

Переяслав-Хмельницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 
Переяслав-Хмельницької 
міської ради Київської 
області

вул.Московська,4, м. Переяслав-
Хмельницький, Київська 
область,08400 20598092

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

638

Переяслав-Хмельницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 
Переяслав-Хмельницької 
міської ради Київської 
області

вул. Ярмаркова, 31, м.Переяслав-
Хмельницький, Київська область, 
08400 20598100

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

639

Переяслав-Хмельницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 
Переяслав-Хмельницької 
міської ради Київської 
області

вул. Новокиївське шосе, 2,             м. 
Переяслав-Хмельницький, Київська 
область, 08400 20598117

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



640

Дошкільний навчальний 
заклад № 6 "Малятко"

вул.Ярмаркова, 58, м. Переяслав-
Хмельницький, Київська область, 
08400 24218608

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

641

Філія-Дитячий заклад для 
оздоровлення та 
відпочинку "Джерело 
Надії"

вул.Героїв Дніпра, 3, с. Циблі, 
Переяслав-Хмельницький район, 
Київська область, 08454 39768603

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

642

Дошкільний навчальний 
заклад № 7 "Берізка"

вул.Богдана-Хмельницького, 107, м. 
Переяслав-Хмельницький, Київська 
область, 08400 24218596

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

643

Дошкільний навчальний 
заклад № 8 "Золотий 
ключик"

вул. Миру, 64 а, м. Переяслав-
Хмельницький, Київська область, 
08400 24218583

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 18.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

644

Комунальний заклад 
Переяслав-Хмельницької 
районної ради 
"Переяслав-
Хмельницький центр 
первинної медико-
санітарної допомоги"

вул. Радянська, буд.45, с.Помоклі, 
Переяслав-Хмельницький район, 
Київська область, 08442

38424617

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

645

Комунальне 
підприемство Переяслав-
Хмельницьке виробниче 
управління комунального 
господарства

вул. Солонці, буд. 1, м. Переяслав-
Хмельницький, Київська область, 
08402

5473594

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

646

Дошкільний навчальний 
заклад № 9 "Сонечко"

вул. Гімназійна, буд. 13,                     
м. Переяслав-Хмельницький, 
Київська область, 08400 24218502

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

647

Дошкільний навчальний 
заклад № 10 
"Любавонька"

вул. Грушевського, б/н,                       
м. Переяслав-Хмельницький, 
Київська область, 08400 24218577

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

648

Переяслав-Хмельницька 
гімназія Переяслав-
Хмельницької міської 
ради Київської області

вул. Шевченка, 20, м. Переяслав-
Хмельницький, Київська область, 
08400 25823435

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



650

Переяслав-Хмельницька                                          
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 
Переяслав-Хмельницької 
міської ради Київської 
області.

вул. Космонавтів, 22, м. Переяслав-
Хмельницький, Київська область, 
08400 20598123

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

651

Переяслав-Хмельницька                                          
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 
Переяслав-Хмельницької 
міської ради Київської 
області.

вул. Шевченка, 20,                                            
м. Переяслав-Хмельницький, 
Київська область, 08400 20598130

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

652

Переяслав-Хмельницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 

Переяслав-Хмельницької 
міської ради Київської 

області.

Вул. Пугачева, 2, м. Переяслав-
Хмельницький,Київська область, 
08400 24215662

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

653

Комунальний заклад 
Київської обласної ради 
"Переяслав-
Хмельницький ліцей-
інтернат "Патріот"

Вул. Грушевського, 49,                            
м. Переяслав-Хмельницький, 
Київська область, 08400 24218703

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

654

Блиставицька 
загальноосвітня школа І -
ІІІступенів

Бородянський р-н, с. Блиставиця, 
вул. Соборна, 27 

21668848

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

655

Мигалківське навчально-
виховне обєднання 
"загальноосвітня школа І -
ІІІступенів - дитячий 
садок

 Бородянський р-н, с. Мигалки 
вул.Покровська, 1

21684675

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

656

Мирчанське навчально-
виховне об'єднання 
"загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів – дитячий 
садок"

Бородянський р-н, с. Мирча 
вул.Коцюбинського, 1

21684681

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 29.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

657

Качалівська 
філія опорного 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
Загальцівського 
навчально-виховного 
об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-
ІІІ 
ступенів –
дитячий садок»

Бородянський р-н, с.Качали вул. 
Шкільна, 1

21668699

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

658

Опорний 
загальноосвітній заклад 
Новозаліське навчально-
виховне об'єднання 
"ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний 
заклад"

 Бородянський р-н, с. Нове Залісся 
вул.Чорноморська, 1

21668736

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



659

Козинцівська 
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів

Бородянський р-н, с. Козинці 
вул.Шкільна, 33-А

21668819

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

660

Новобудська 
філія опорного 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
Загальцівського 
навчально -виховного 
об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів –дитячий 
садок»

Бородянський р-н, с. Нова Буда, вул. 
Шкільна, 1

21668892

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

661

Майданівська 
загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів

 Бородянський р-н, с.Майданівка, 
вул. Центральна, 50

21668788

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

662

Новокорогодське 
навчально-виховне 
об’єднання 
«загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів – дитячий 
садок»

  Бородянський р-н, с. Новий 
Корогод, вул.Харківська, 34

21668759

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

663

Новогребельський 
навчально-виховний 
комплекс 
"загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад"

 Бородянський р-н, с. Нова Гребля, 
вул. Лісова, 1

21668771

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

664

Озерське навчально-
виховне об'єднання 
"загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів – дитячий 
садок"

Бородянський р-н, с. Озера, вул. 
Шевченка, 7

21668682

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

665

Шибенська філія 
опорного 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
Новозаліського 
навчально -виховного 
об’єднання 
«загальноосвітня школа І-
ІІІ 
ступенів –дошкільний 
навчальний заклад»

Бородянський р-н, с. Шибено, вул. 
Кооперативна, 57

21668883

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

666

Клавдіївська 
загальноосвітня школа І - 
ІІІ ступенів імені 
Олександра Рибалка

 Бородянський р-н, смт. Клавдієве, 
вул.Франка, 9

21668937

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



667

Немішаївська 
загальноосвітня школа  І-
ІІІ ступенів № 1

 Бородянський р-н, смт Немішаєве, 
вул. Заводська, 45

21668877

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

668

Луб'янська 
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів

 Бородянський р-н, с. Луб"янка, 
вул.Шевченка, 17

21668802

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 30.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

669

Блиставицький 
дошкільний навчальний 
заклад (ясла - садок) №18 
"Золота рибка" 

 Бородянський р-н, с. Блиставиця, 
вул. Соборна, 28

21684634

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

670

Новозаліський 
дошкільний навчальний 
заклад (ясла - садок) № 
30 "Веселка"

 Бородянський р-н, с. Нове Залісся, 
вул.Дружби народів, 3-а

21694283

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

671

Козинцівський 
дошкільний навчальний 
заклад (ясла -садок) No9 
"Івасик - Телесик" 

Бородянський р-н, с. Козинці, вул. 
Нова

21684669

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

672

Майданівський 
дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок) 
No 32 “Журавлик”

 Бородянський р-н, с. Майданівка, 
вул.Кірова, 24

35144842

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

673
Клавдіївський 
дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок) 
No4 "Білочка" 

 Бородянський р-н, смт. Клавдієве, 
вул. Генерала Небогатова, 2

21674889

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.18.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

674

Немішаївський 
дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку  
дитини) No 16 
"Дзвіночок"

 Бородянський р-н, смт. Немішаєве, 
вул. Заводська, 45-а

21681333

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 28.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

675

Позаміський дитячий 
заклад оздоровлення та 
відпочинку               
«Зміна»

Бородянський р-н, с.Пилиповичі

20578818

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

676

 Комунальне 
підприємство КОР 
"Бородянка 
тепловодопостачання"

смт. Бородянка 

33710516

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 14.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



677

ТОВ ПК " Мрія" с. Блиставиця вул. Нова 25

33894197

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 25.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

678

КЗ БРР "Бородянська ЦРЛсмт Бородянка, вул Семашка, 3

1994480

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

679
КЗ КОР " Київська 

обласна туберкульозна 
лікарня №2"

Бородянський р-н, смт Клавдієве, 
вул І. Франка, 75

1994445

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

680

Бородянська 
спеціалізована школа -
загальноосвітній заклад І-
ІІІ ступенів No 1 з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів

смт Бородянка, вул.Центральна, 222

21668676

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

681

Бородянська 
спеціалізована школа  - 
загальноосвітній заклад І-
ІІІ ступенів No 2 з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів

смт Бородянка , вул. Паркова, 5

21668765

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

682

Немішаївський 
навчально-виховний 
комплекс 
«Спеціалізована школа ІІ-
ІІІ ступенів – 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів»

Бородянський р-н, смт Немішєво, 
вул. Шкільна, 1

23236550

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

683

Бабинецька 
загальноосвітня школа І -
ІІІ ступенів

Бородянський р-н, смт. Бабинці, 
вул.Травнева,70а

21668914

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

684

Пісківське НВО ЗОШ І 
–Ш ст.-дит.садок

Бородянський р-н, смт Пісківка, вул. 
Шевченка,1

21668860

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

685

Тетерівська ЗОШ І –Ш 
ст.

Бородянський р-н, смт Пісківка, вул. 
Піонерська, 33

21668854

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



686

Опорний 
загальноосвітній 
навчальний заклад 
Загальцівське навчально - 
виховне об'єднання 
"Загальноосвітня школа І 
- ІІІ ступенів дитячий 
садок"

 Бородянський р-н, с. Загальці, вул. 
Незалежності, 123

21668831

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 16.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

687

Микулицька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів

Бородянський р-н, с.Микуличі, 
вул.Яковенка, 10

21668794

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

688

Пісківська гуманітарна 
гімназія

Бородянський р-н, смт Пісківка, 
вул.Ніни Сосніної, 12-а

31429912

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 29.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

689

Бородянська 
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів

смт Бородянка вул. Привокзальна, 2

21668713

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

690

Дружнянська 
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів

Бородянський р-н, с. Дружня, 
вул.Петровського, 58

21668728

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

691

Здвижівське навчально -
виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів–дошкільний 
навчальний заклад»

Бородянський р-н, с. Здвижівка, вул. 
Центральна, 104

21668707

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

692

Пилиповицька 
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів

Бородянський р-н, с. Пилиповичі, 
вул.Шевченка, 132

21668920

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

693

Бородянський 
дошкільний навчальний 
заклад (ясла - садок 
комбінованого типу) 
No11 "Колосочок" 

смт Бородянка, вул.Миру, 2-а

21674850

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

694

Бородянський 
дошкільний навчальний 
заклад (ясла - садок 
комбінованого типу) 
No14 "Буратіно" 

смт Бородянка,  вул. Центральна, 
427-б

01331035

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



695

Клавдієвський 
дошкільний навчальний 
заклад (ясла -садок 
комбінованого типу) 
No27 "Ромашка" 

 Бородянський р-н, смт Клавдієво, 
вул. Вербна, 6

21674866

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

696

Бабинецький дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садок) No 8 
"Світлячок" 

 Бородянський р-н, смт Бабинці, вул. 
Травнева, 68

21684646

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

697

Згурівський центр 
первинної медико-
санітарної допомоги

Київська обл.,  смт Згурівка, 
вул.Залізнична, 7

38043234

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

698

Згурівський НВК 
"гімназія-ЗОШ Іст"

Київська обл., смт Згурівка, 
вул.Українська, 61

25302771

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

699

Аркадіївський НВК 
"ЗОШ І-ІІІст.-дитячий 
садок"

Київська обл., Згурівський район, с. 
Аркадіївка, вул.Щорса 2

25302693

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

700

Великокрупільський 
НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів-
дитячий садок"

Київська обл., Згурівський район, с. 
Великий Крупіль, вул.Шкільна 2

25302699

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 25.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

701

Войтівський НВК "ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок"

Київська обл., Згурівський район, с. 
Войтово, вул.Чкалова, 2

25302819

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

702

Турівський НВК "ЗОШ І-
ІІ ступенів-дитячий 
садок"

Київська обл., Згурівський район, с. 
Турівка, вул.Київська 13

25302663

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

703

Опорний 
загальноосвітній 
навчальний заклад 
Новоолександрівський 
НВК "ЗОШ І-ІІІступенів-
ДНЗ"

Київська обл., Згурівський район, с. 
Нова Олександрівка, вул.Перемоги, 
2 25302840

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

704

Згурівський ДНЗ 
"Журавка"

Київська обл., смт Згурівка, 
вул.Українська, 5

20624435

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



705

Згурівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів

Київська обл., смт Згурівка. 
вул.Героїв Майдану, 1

25302662

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

706

КЗ "Згурівська ЦРЛ" Київська обл.,  смт Згурівка, вул, 
Залізнична, 7

54008332

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

707

Сільський водогін с. 
Нова Олександрівка

Київська обл., Згурівський район, с. 
Нова Олександрівка, вул.Перемоги, 
4 31805805

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 20.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

708

Згурівський ДНЗ 
"Веселка"

Київська обл., смт Згурівка, вул. 
Кошового, 32

20624518

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 27.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

709

Жуківський НВК "ЗОШ І-
ІІІ ступенів-дитячий 

садок"

Київська обл., Згурівський район, с. 
Жуківка, вул.Шкільна, 59

25302736

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

710

Лизогубовослобідський 
НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-
дитячий садок"

Київська обл.,Згурівський район, с. 
Лизогубова Слобода, вул. Шкільна, 1

25302759

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

711

Усівський НВК "ЗОШ І-
ІІІ ступенів-дитячий 
садок"

Київська обл., Згурівський район, с. 
Усівка, вул.Центральна, 17

25302831

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

712

Старооржицький НВК 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів-
дитячий садок"

Київська обл., Згурівський район, с. 
Стара Оржиця, вул Центральна, 83

25302707

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

713

Любомирівський НВК 
"ЗОШ І-ІІ ступенів-
дитячий садок

Київська обл., Згурівський район, с. 
Любомирівка, вул.Шевченка, 1

25302713

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 29.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

714

Вознесенське НВО "ЗОШ 
І ступенів-дитячий садок"

Київська обл.,Згурівський район,в с. 
Вознесенське, вул.Українська, 141

25302802

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



715

Філія 
Новоолександрівського 
ОЗНЗ "ЗОШ І-ІІІ ступенів- 
ДНЗ" Малоберезанське 
НВО "ЗОШ І ступенів - 
дитячий садок"

Київська обл., Згурівський район, с. 
Мала Березянка, вул. Козацька, 22

25302840

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

716

Безуглівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів

Київська обл., Згурівський район, с. 
Безуглівка, вул. Крикуна, 4

25302742

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

717

Середівський НВК "ЗОШ 
І-ІІ ступенів-дитячий 
садок"

Київська обл., Згурівський район, с. 
Середівка,вул.Дідика, 30

25302676

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

718

Яготинська центральна  
районна лікарня

вул. Незалежності ,71, м. Яготин, 
Яготинський район, Київська обл.

1994422

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

719

Яготинський ДНЗ №1 
"Зіронька"

 пров. Шмідта,1,м. Яготин, м. 
Яготин, Яготинський район, 
Київська обл. 24891937

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

720

Яготинський ДНЗ №5 
"Берізка"

 вул. Незалежності, 64 -а, м. 
Яготин,,м. Яготин, Яготинський 
район, Київська обл. 24891894

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 18.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

721

Яготинський ДНЗ № 4 
"Пролісок"

вул. Незалежності ,30-а, м. Яготин, 
м. Яготин, Яготинський район, 
Київська обл. 24891908

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.05.2018.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

722

Яготинський ДНЗ № 2 
"Дюймовочка"

вул. Шевченка  , 21, м. Яготин,  
Яготинський район, Київська обл.

24891920

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

723

Яготинський ДНЗ № 6 
"Волошка"

вул. Мічуріна , 71, м. Яготин, 
Яготинський район, Київська обл.

20621106

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

724

Яготинський ДНЗ № 3 
"Ромашка"

провул. Говорова , 25, м. Яготин, 
Яготинський район, Київська обл.

35088686

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



725

Філія ОЗОНЗ 
"Жоравського НВК- 
Червонівський НВК 
"ЗОШ Іст-ДНЗ(ялсла-
садок)"

вул.Шкільна,5, с. Жоравка, 
Яготинський район, Київська обл., 
07733 24891972

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

726

Кулябівський ДНЗ " 
Веселка"

вул. Миру, 2, с. Кулябівка, 
Яготинський р-н, Київська обл. 

24892003

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

727

Лемешівський ДНЗ 
"Яблунька

вул. Центральна, 38,с. Лемешівка 
,Яготинський р-н, Київська обл. 

20619472

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

728

Райківщанський ДНЗ 
"Малятко"

вул. Освіти , 2, с. Райківщина 
,Яготинський р-н ,Київська обл. 

24892090

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

729

Гензерівський ДНЗ 
"Калинка"

вул.Шкільна, 69, с.Гензерівка,  
Яготинський р-н, Київська обл.

24891943

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

730

ПАТ "Яготинський 
маслозавод"

вул. Шевченка, 213, м. Яготинн , 
Яготинський район, Київська обл.

/00446003

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

731

 Лемешівська ЗОШІ-ІІІ 
ст.

вул. Центральна, 203,с. 
Лемешівка,Яготинський р-
н,Київська обл. 24892032

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

732

Сулимівський НВК ЗОШ 
І-ІІІст - ДНЗ

вул. Кравченка, 110,с. Сулимівка, 
Яготинський р-н, Київська обл.  

24892061

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

733

Сотниківський НВК 
ЗОШ І-ІІІст - ДНЗ

 вул. Миру, 58, с. Сотниківка, 
Яготинський р-н ,Київська обл.

24892109

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

734

Засупоївський НВК ЗОШ 
І-ІІст - ДНЗ

вул. Центральна , 84,с. Засупоївка, 
Яготинський р-н, Київська обл. 

24891989

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



735

Яготинський НВК "СШ 
ЗОШ І-ІІІст № 3

вул. Незалежності, 105, м. Яготин , 
Яготинський р-н, Київська обл.

24892138

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

736

КП "Яготинське ВУ 
ВКГ"

 вул. Каштанова Алея, 4,м. 
Яготин,Яготинський р-н, Київська 
обл. 19422525

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

737

ТОВ "Яготин 
водопостачання", 
водогони Яготинського 
району

вул. Шевченка, 204, м. Яготин, 
Київська обл

38784844

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 01.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

738

КЗ" ЯЦПМСД" вул. Незалежності, 71, м. Яготин, 
Київська обл

38073489

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

739

Яготинськка ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1

вул. Шевченка, 86, м. Яготин, 
Київська обл

24892115

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

740

Яготинський НВК "СШ 
ЗОШ І-ІІІст № 2

вул. Б.Хмельницького,1, м. Яготин, 
Київська обл, 07700

24892121

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

741

Богданівський НВК ЗОШ 
І-ІІІст - ДНЗ

вул. Бондаренка, 93, с. Богданівка, 
Яготинський район, Київська обл., 
07734 24892173

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

742

Двірківщинський НВК 
ЗОШ І-ІІІст - ДНЗ

вул.Центральна,8, с. 
Двірківщина,Яготинський район, 
Київська обл 24891966

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

743

Капустинський НВК 
ЗОШ І-ІІІст - ДНЗ

вул.Є.Столбова,3, с. Капустинці, 
Яготинський район, Київська обл.

24891995

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

744

Лозовоярівський НВК 
ЗОШ І-ІІІст - ДНЗ

вул.Шкільна,30, с. Лозовий Яр, 
Яготинський район, Київська обл.

24892017

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



745

Ничипорівський НВК 
ЗОШ І-ІІІст - ДНЗ

вул.А.Бобира,64, с. Ничипорівка, 
Яготинський район, Київська обл., 
07751 24892181

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

746

Супоївський НВК ЗОШ І-
ІІІст - ДНЗ

вул.Вітовецька,100, с. Супоївка, 
Яготинський район, Київська обл.

24892055

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

747

Фарбованський НВК 
ЗОШ І-ІІІст - ДНЗ

вул.Піонерська,25, с. Фарбовано, 
Яготинський район, Київська обл.

24892144

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

748

Черняхівський НВК  
ЗОШ І-ІІІст - ДНЗ

вул. Шкільна,3, с. Черняхівка, 
Яготинський район, Київська обл.

24892082

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

749

Панфильський НВК  
ЗОШ І-ІІІст - ДНЗ

вул.Центральна,65, с. Панфили, 
Яготинський район, Київська обл.

24891959

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

750

Годунівський  ДНЗ 
"Зернятко"

вул.Борщика,83, с. Годунівка, 
Яготинський район, Київська обл., 
07742 24892085

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

751

ДПТНЗ «Яготинський 
ЦПТО» 

 вул. Київська, 6,м. Яготин, Київська 
обл.

38073490

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

752

СЗОШ I-III ст. № 4 м.Фастів, вул.Комарова, 6

25297857

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

753 ДНЗ № 1 "Теремок"

м.Фастів, вул.Толстого, 25

25295634

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

754 ЗОШ I-III ст. № 1 

м.Фастів, вул.Толстого, 9

20078004

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



755 ЗОШ I-III ст. № 5

м.Фастів, вул.І.Ступака,10

25301174

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

756
Триліська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів

08522, Фастівський район,с. 
Триліси, вул. Незалежна ,4

24892842

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

757
Триліський ДНЗ 
«Ялинка»

08522,Фастівський район, с. 
Триліси, вул. Житлове містечко, 3а

26025670

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

758

Фастівський НВК 
"Дошкільний навчальний 
заклад-Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3" 
Фастівської міської ради 
Київської області

м.Фастів, вул.С.Васильченка, 21

25301458

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

759

Фастівський НВК 
"Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 7 - центр 
військово-патріотичного 
виховання "Гарт" 
Фастівської міської ради 
Київської області

м.Фастів, вул.Гетьманська, 79-а

25299299

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 23.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

760

Дошкільний навчальний
 заклад № 5 "Сонечко" 
Фастівської міської ради 
Київської області

м.Фастів, вул.Мічуріна, 24

25299492

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

761

Дошкільний навчальний 
заклад № 4 "Зірочка" 
Фастівської міської ради 
Київської області

м.Фастів, вул.Заводська, 2

25295628

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

762

Дошкільний навчальний 
заклад № 8 "Джерельце" 
Фастівської міської ради 
Київської області

м.Фастів, вул.Ярослава Мудрого, 42

23236188

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

763

Дошкільний навчальний 
заклад № 10 "Малятко" 
Фастівської міської ради 
Київської області

м.Фастів, вул.Великоснітинська, 24

25568090

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 25.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



764
ДНЗ № 7 "Журавлик" 
Фастівської міської ради 
Київської області

м.Фастів, пр.Шевченка,5 

25295611

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

765
ДНЗ № 11 "Дзвіночок" 
Фастівської міської ради 
Київської області

м.Фастів, провулок В. Шестопала, 2а

25568084

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

766

Оленівський НВК 
"заклад загальної 
середньої освіти І-ІІ 
ступенів-дитячий садок" 
Фастівської районної 
ради Київської області

Фастівський район, с.Оленівка, вул. 
Варвари Ханенко, 2а

24892799

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

767

Томашівський НВК 
"заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ 
ступенів-дитячий садок" 
Фастівської районної 
ради Київської області

Фастівський район,с.Томашівка, вул. 
Рибенка, 19

24892753

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

768

Опорний 
загальноосвітній 
навчальний заклад 
Веприцька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Фастівської 
районної ради Київської 
області

08540,Фастівський район, с. Веприк, 
вул. Стеценка,3

24892859

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

769

Великоснітинський 
заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Фастівської 
районної ради Київської 
області

08540, Фастівський район, с. Велика 
Снітинка, вул. Центральна,83

24892954

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

770

Комунальне 
некомерційне 
підприємство ФРР 
"Фастівська ЦРЛ"

08520, Київська область, 
Фастівський район, смт Борова, вул. 
Глібова, 3 01994238

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

771

Кожанський заклад 
загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
Фастівської районної 
ради Київської області

08550, Фастівський район,смт. 
Кожанка, вул.. Шевченка,171

24892925

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

772

Кожанський заклад 
загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів 
Фастівської районної 
ради Київської області

08550,Фастівський район, смт 
Кожанка, вул.. Шкільна,1

24892919

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



773

Сквирська ЗОШ 1-111ст. 
№1 

м.Сквира. Пр.Громова,4    09000

25303285

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

774

НВК "Сквирський ліцей- 
ЗОШ 1-11 ст."

 м.Сквира вул. Незалежності,63 
09000

23244093

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

Високий 12.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

775

Сквирська ЗОШ 1-111ст. 
№2 

м.Сквира. пр.Каштановий,2    09000

25303309

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

776
Сквирська ЗОШ 1-
111ст.№3

м.Сквира вул.Шевченка,39  09000

25303316

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

777

Сквирський дитячий 
будинок "Надія"

Сквирський р-н с.Кривошиїнці 
вул.Шкільна,1а  

24890027

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

778

Сквирський дошкільний 
навчальний заклад ясла-
садок комбінованого 
типу № 2 "Малятко"

м.Сквира,вул.М.Рильського,37/39  
09000

22207664

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

779

Сквирський дошкільний 
навчальний заклад ясла-
садок комбінованого 
типу № 1 "Світанок

м.Сквира,вул.М.Рильського,51 
09000

25303670

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

780

Сквирський навчально-
виховний комплекс 
"Загальноосвітня  школа 
І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок"

м.Сквира, вул.Соборна,32   09000

25303322

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

781

Сквирське навчально-
виховне об'єднання 
"Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 5-
дошкільний навчальний 
заклад"

м.Сквира, вул.Слобідська,25 09000

25303339

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

782

Сквирський дошкільний 
навальний заклад ясла-
садок комбінованого 
типу № 6 "Ромашка"

м.Сквира, вул. Незалежності,80 
09000

22207693

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



783

Дошкільний навчальний
 заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 6 
"Зіронька" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква              вул. Чукова, 2

24218040

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

784

Білоцерківська 
спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 1 з 
поглибленим вивченням 
словянської мови

м.Біла Церква              вул. Логінова, 
28

25296220

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

785

Білоцерківська 
загальноосвітня
 школа І-ІІІ ступенів             
№ 3 ім. Т. Г. Шевченко 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква               вул. 
Павліченко, 22

22208356

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

786

Білоцерківська 
загальноосвітня школа
 І-ІІІ ступенів № 5 
Білоцерківськкої міської 
ради Київської області

м.Біла Церква              вул. 
Крижанівського, 7

25297403

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

787

Білоцерківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 6 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква              вул. 
Сломчинського, 6

25297165

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

788

Білоцерківська 
спеціалізована 
природничо-математична 
школа І-ІІІ ступенів     № 
16 ім.                             М. 
О. Кириленка 
Білоцерківської міської 
ради

м.Біла Церква              вул. Зелена, 21

25293724

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 12.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

789

Перша Білоцерківська
 гімназія

м. Біла Церква             вул. 
Я.Мудрого, 54

23570409

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

790

КЗ БМР "Білоцерківська 
міська лікарня № 1"

м. Біла Церква             вул. Я. 
Мудрого, 49

24880520

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

791

Білоцерківська вечірня 
(змінна) загальноосвітня 
школа ІІ-ІІІ ступенів № 1 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква              вул. Калініна, 
20

26147930

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



792

Білоцерківська 
загальноосвітня школа   І-
ІІІ ступенів № 20 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква              вул. 
Некрасова, 121

25297018

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

793

Дошкільний навчальний 
заклад
 (ясла-садок) 
комбінованого типу № 8 
"Золотий півник" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква                                      
вул. П.Запорожця,165

22200998

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

794

Санаторний дошкільний
 навчальний заклад (ясла-
садок) № 9 "Тополинка" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква    вул.Дачна, 43

22201526

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

795

Дошкільний навчальний 
заклад 
(ясла-садок) 
комбінованого типу            
№ 14 "Оксанка" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква                                      
вул. Примакова 16а

23569636

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 18.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

796

Дошкільний навчальний
 заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу       
№ 17 "Усмішка" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква                                       
вул. Некрасова, 139

24215509

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

797

Дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку 
дитини) № 18 "Ясочка" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква                 вул. Я. 
Мудрого, 68

22201058

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

798

Дошкільний навчальний
 заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу       
№ 19 "Кобзарик" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква  вул.Зелена, 27а

22201360

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

799

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу       
№ 21 "Малятко" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква                вул. 
Турчанінова, 10

23573164

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

800

Білоцерківський 
навчально-виховний 
комплекс "Казка" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м. Біла Церква              вул. 
Таращанська, 167а

41325891

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.09.18

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



801

Дошкільний навчальний
 заклад (центр розвитку 
дитини) № 12 
"Джерельце" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква              вул. 
Некрасова, 137

24220025

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

802

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу       
№ 35 "Вербиченька" 
Білоцерківської міської 
ради Київської ради

м.Біла Церква             пров. 
Павліченко, 9

22203620

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

803

Білоцерківське 
навчально-виховне 
об'єднання "Ліцей-Мала 
академія наук" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква                  вул. 
Павліченко, 30

23567732

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

804

Білоцерківська гімназія 
№ 2 Білоцерківської 
міської ради Київської 
області

м.Біла Церква, вул.Гетьманська, 75

26147924

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

805

Білоцерківська 
загальноосвітня
 школа І-ІІІ ступенів    № 
21 Білоцерківської 
міської ради Київської 
області

м.Біла Церква              вул. 
Некрасова, 127

25297099

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

806
КЗ БМР "Білоцерківська 
міська лікарня № 2"

м.Біла Церква               вул. Семашко, 
9

01994586

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

807

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу              
№ 31 "Незабутка" 
Білоцерківської міської 
ради Київської області

м.Біла Церква               вул. 
Молодіжна, 10

24218749

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

808

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу          
№ 34 "Чебурашка" 
Білоцерківської міської 
ради
 Київської області

м.Біла Церква               вул. Східна, 
22

22204192

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 10.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

809
Іванківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1

вул. Ярова, 6, смт Іванків,
 Іванківський район, 07201

22208161

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



810
Іванківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 вул. Проскури, 49, смт Іванків,

 Іванківський район, Київська область, 
07201

24212830

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

811

Опорний навчальний 
заклад Прибірське НВО 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів-
дитячий садок"

вул. Вишнева, 1, с. Прибірськ, 
Іванківський р-н, 07253

24882826

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

812

Дитячий 
будинок"Чебурашка"

вул.Ентузіастів,14,смт.Рокитне,0960
3

26078502

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.окт

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

813

ДНЗ"Чебурашка" вул.Ентузіастів,14,смт.Рокитне,0960
3

38486249

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

814

Рокитнянська ЗОШ №2 вул.Освіти,1, смт.Рокитне,09600

25300832

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

815

Рокитнянська ЗОШ №3 вул.Незалежності,13,смт.Рокитне    
09600    

25300878

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

816

ДНЗ"Малятко" вул.Незалежності, 20, смт.Рокитне

38486233

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

817

Рокитнянська ЗОШ №5 вул.Піщана,4, смт.Рокитне

25300890

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

818

Житньогірська ЗОШ вул.Центральна,16,с.Житні Гори 
Рокитнянського району,09611

25299661

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

819

ДНЗ"Первоцвіт" вул.Центральна,80,с.Житні Гори, 
Рокитнянський району 09611

39549016

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



820

Рокитнянська ЗОШ №4 вул.Юнатів,4 смт.Рокитне 09600

25300826

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

821

ДНЗ"Лісова казка" вул.Піщана,4 смт.Рокитне

38084925

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

822

КМЗ "Рокитнянська 
ЦРЛ"

вул.Вокзальна,86,смт.Рокитне

1994184

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

823

КП"Рокитне водоканал" вул.Волі,133,смт.Рокитне

35512176

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

824

Ольшаницька ЗОШ вул.Центральна,112,с.Ольшаниця, 
Рокитнянського району 09635

25300915

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.09.2017

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

825

ДНЗ"Мальвіна" вул.Малика,1,смт.Рокитне 09600

39549016

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

826

Острівська ЗОШ вул.Вербова,63-а,с.Острів, 
Рокитнянського району 09631

25300766

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

827

ДНЗ "Білосніжка" вул.Вербова,63-б, с.Острів, 
Рокитнянський район09631

39352418

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

828

ДНЗ"Ромашка" вул.Шкільна,2, 
с.Ромашки,Рокитнянський район 
09632 34856223

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

829

Ромашківська ЗОШ вул.Шкільна,1,с.Ромашки,Рокитнянс
ький район 09632 

25300750

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



830

Дитячий  будинок 
“Надія” 

Броварський район, с. Мокрець, вул. 
Радгоспна, 27

25823932

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

831
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - 
ДНЗ» с.Мокрець

Броварський район, с.Мокрець

25299336

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

832
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - 
ДНЗ» с.Заворичі

Броварський район, с.Заворичі

25300944

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

833
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - 
ДНЗ" с. Семиполки

Броварський район, с.Семиполки

23570556

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

834
ДНЗ «Зірочка» 
смт.Калита 

Броварський район, смт.Калита

25668455

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

835 ЗОШ І-ІІІст смт Калита 

Броварський район, смт.Калита

25299069

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

836
ДНЗ «Десняночка» 
с.Пухівка 

Броварський район, с.Пухівка

2143869

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

     високий 20.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

837 ЗОШ І-ІІІ ст. с.Пухівка

Броварський район, с.Пухівка

2143873

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

     високий 20.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

838
Броварський НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – ліцей» 

м.Бровари, вул.М.Лагунової, 11-А

25657563

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

 високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

840 КЗ БМР «БМЦ ПМСД» 

м.Бровари, вул. Шевченка, 14

38902896

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

     високий 13.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



841 КЗ БРР «БРЦ ПМСД» 

м.Бровари, вул. Шевченка, 14

39002969

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

     високий 03.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

842
ТОВ "Федорівський 
офтальмологічний центр 
"ЗІР-2"

м.Бровари, вул.Шевченка, 10-в

35125240

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

     високий 16.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

843 ТОВ «НПЦ НР «Нодус»

м.Бровари, вул. Кирпоноса, 6-в

36107332

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

     високий 24.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

844
Медичний центр 
сімейної медицини ТОВ 
«Здорова родина плюс»

м.Бровари, вул.Гагаріна, 21

35875362

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 07.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

845
Медичний центр ПП 
«ОЛАНКО»

м. Бровари, вул. Незалежності, 17
35611954

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 14.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

846
Медичний центр 
«Ювенталь» ПП 
"Колективна медицина"

м.Бровари, вул. Грушевського, 9 / 1

35326720

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 18.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

847
Медичні та аптечні 
заклади ТОВ «Оптова 
аптека "Алтея»

м.Бровари, бул. Незалежності, 17
33927544

 державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 01.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

848
Стоматологічніий 
кабінет "Якісна 
стоматологія"

м.Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 
14 3014321598

  державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства середній 06.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

849
Стоматологічні кабінети 
ПП "Мрія-С"

м.Бровари, вул.Гагаріна, 2 та вул. 
Енгельса, 10 35876277

  державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства середній 06.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

850
Стоматологічний кабінет 
ПП "Борис СП"

м.Бровари, вул. Грушевського, 17/1
33583947

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства середній 06.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

851
ТОВ "НПЦ СМ 
"Асклепіос"

м.Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 8 
та бул. Незалежності, 2 34702684

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства середній 13.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

852
Стоматологічний кабінет 
ПП "Плато Дент"

м.Бровари, вул. Красовського, 14
35612199

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства середній 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

853
Стоматологічні кабінети 
ТОВ "Арт Престиж"

м.Бровари, бул. Незалежності, 17 та 
бул. Незалежності, 12 35115206

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства середній 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

854
Стоматологічний кабінет 
ТОВ "Юнімед"

 м.Бровари, вул. М. Лагунової, 18-б
32846758

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства середній 20.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

855
КП 
«Броваритепловодоенерг
ія»

м.Бровари, вул. Грушевського, 3-а
13711949

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

856
Сільський водогін 
с.Плоске, КП 
"Плосківське"

Броварський район, с.Плоске
33950547

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства низький 22.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



857
Сільський водогін 
с.Зазим’я, КП 
“Добробут” 

Броварський район, с.Зазим’я, вул. 
Пролетарська, 5 32020177

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства низький 10.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

858

КЗ БРР "Броварський 
районний територіальний 
центр надання 
соціального 
обслуговування" 
відділення стаціонарного 
догляду для постійного 
або тимчасового 
проживання

Броварський район, с. Гоголів, вул. 
Європейська, 20а

23241278

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

низький 18.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

859
Славутицька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 4

Київська область, м.Славутич, вул. 
Героїв Дніпра, 8,  

23568683

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

860

Славутицький ліцей 07100, Київська область, 
м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 6

23568683

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

861

Дошкільний навчальний 
заклад №1 "Калинка”

07100, Київська область, 
м.Славутич, Ленінградський 
квартал, 6 23568683

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

862

Дошкільний навчальний 
заклад №5 "Джерельце”

07100, Київська область, 
м.Славутич, Київський квартал, 15

23568683

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

863

КП УЖКГ м.Славутич м.Славутич, вул. Військових 
будівельників, 8

31476318

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

864

Дошкільний навчальний 
заклад №4 "Маріте”

07100, Київська область, 
м.Славутич, Ризький квартал, 1

23568683

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

865

Дошкільний навчальний 
заклад № 9                   
Ірпінської міської ради                 

смт. Ворзель,      вул..Соснова, 9

24222219

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

866

Дошкільний навчальний 
заклад № 11                   
Ірпінської міської ради                 

смт. Ворзель,   вул..Чкалова,19

24222585

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



867

Ірпінська ЗОШ № 5 
Ірпінської міської ради

смт.Ворзель,             
вул..Курортна,37

25822631

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

868

Ірпінська ЗОШ № 11 
Ірпінської міської ради

смт. Ворзель,                           
вул..Березова,5

26312286

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

869

Ірпінська ЗОШ І-ІІІст №3 
Ірпінської міської ради                      

м.Ірпінь,            вул.Северинівська, 
129-а

25667797

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

870

Ірпінська ЗОШ І-ІІІст. 
№1 Ірпінської міської 
ради                    

м.Ірпінь,            вул.Тургенівська, 17

25823990

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

871

ТОВ "Спеціалізований 
навчально-виховний 
комплекс "Нова Освіта"

м.Ірпінь, 
вул.Пушкінська, 62-Г

40603191

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

872

Дитячий центр, 
початкова школа ФОП 
Малиновської А.Ю.

м.Ірпінь, 
вул.Чехова, 6-ж

3248415320

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

873

Дошкільний навчальний 
заклад № 5          
Ірпінської міської ради                   

м.Ірпінь,                  вул..Київська, 18

24222277

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

874

Дошкільний навчальний 
заклад  «Первоцвіт» 
Ірпінської міської ради    

смт. Гостомель, вул..Проскурівська, 
14

35412661

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

875

Ірпінська ЗОШ І-ІІІст 
№14                                         
Ірпінської міської ради           

смт. Гостомель,  вул.Проскурівська, 
14

25951328

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

876

Ірпінська ЗОШ  №13                                        
Ірпінської міської ради           

смт. Гостомель, вул..Рекунова, 11-а

26025227

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



877

Дошкільний навчальний 
заклад № 2          
Ірпінської міської ради                   

м.Ірпінь,                              
вул.Полтавська, 5

24222320

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

878

 Школа та дошкільне 
відділення НВО «Освіта» 
Ірпінської міської ради           

м.Ірпінь,              вул..Привокзальна 
площа, 5  м. Ірпінь,            
вул..Троїцька, 21  23575743

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

879

Дошкільний навчальний 
заклад №18             
Ірпінської міської ради                             

с.м.т. Коцюбинське, 
вул..Доківська,14

24222248

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

880

Дошкільний навчальний 
заклад №24              
Ірпінської міської ради                            

с.м.т.Коцюбинське, 
вул..Пономарьова,17

25896888

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

881

ПЗО "НВО "Ірпінська 
християнська гімназія"

м.Ірпінь, 
вул. Федорова, 11   

24889142

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

882

Дошкільний навчльний 
заклад (ясла-садок) № 3 
"Сонечко" Ірпінської 
міської ради Київської 
області

м.Ірпінь,                  
вул..Вериківського, 1

24222291

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

883

Ірпінська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням 
економіки та права № 2 
Ірпінської міської ради 
Київської області

 м. Ірпінь,              вул..Тургенівська, 
28

26112535

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

884

Бучанський навчально-
виховний комплекс 
"Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів -
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів" № 4 
Бучанської міської ради 
Київської області

08292, Київська обл., м. Буча, вул. 
Енергетиків, 2

24884707

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

885

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 17 
"Веселка" Ірпінської 
міської ради Київської 
області

08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт 
Гостомель, вул. Рекунова, 3-б

24222343

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



886

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 2 
"Горобинка" Бучанської 
міської ради Київської 
області

08292, Київська обл., м. Буча, 
провулок Героїв Майдану, 20-а

/00121850

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

887

Дошкільний навчальний 
заклад (ясел-садка) 
комбінованого типу № 6 
"Радість" Ірпінської 
міської ради Київської 
області

08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Миру, 1-А

24222231

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

888

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 3 
"Козачок" Бучанської 
міської ради Київської 
області

08292, Київська обл., м. Буча, вул. 
Вокзальна, 115

24222283

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

889

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 4 
"Пролісок" Бучанської 
міської ради Київської 
області

08292, Київсько обл., м. Буча, вул. Д. 
Вишневецького, 13

24222308

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

890

Київська міська 
туберкульозна                   
лікарня № 2

08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт 
Гостомель 

/01994043

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

891

Ірпінська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 12 з 
вивченням іноземних 
мов (школа лінгвістики) 
імені Заріфи Алієвої 
Ірпінської міської ради 
Київської області

08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
З. Алієвої, 64

25950872

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

892

ТОВ «Дитячий садок 
Лімпопо»

08292, Київська обл., м. Буча,            
вул. Гмирі, 11-А;                             
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Полтавська, 29-Д

38733475

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

893

Комунальний заклад 
«Ірпінська центральна 
міська лікарня»   
Ірпінської міської ради 
Київської області  

м.Буча, вул. Польова, 19,      м.Ірпінь, 
вул. Садова, 29, м.Ірпінь, вул. 
Садова, 38, м.Ірпінь, вул. Давидчука, 
65,                            смт.Ворзель, 
вул.Кленова, 22,                                    
м.Ірпінь, вул. Центральна, 5 

26191575

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий середній 23.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



894

ПП "Діамант Дент" 08292, Київська обл., м.Буча, 
вул.Вокзальна, 76-Г                      
08292, Київська обл. м.Буча, 
вул.Б.Хмельницького, 4                                      
08200, Київська обл., м.Ірпінь, 
вул.Киричека, 14-а

36826761

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 24.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

895

ТОВ "Демідов і 
Потеряйко"

08205, Київська обл., м.Ірпінь, 
вул.Соборна, 118/19, прим.91

39830147

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 24.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

896

Комунальний заклад 
"Ірпінський міський 
центр первинної медико-
санітарної допомоги" 
Ірпінської міської ради 
Київської області 

м.Ірпінь, вул..З.Алієвої, 61, м.Ірпінь, 
вул. Садова, 38, м.Ірпінь, 
вул..Ніжинська, 11, м.Ірпінь,         
вул..Михайлівська, 22, м.Ірпінь,      
вул.Северинівська, 105-к,                        
смт.Ворзель, вул.Європейська, 6, 
смт.Гостомель,         вул..Свято-
Покровська, 83, смт.Коцюбинське,              
вул. Пономарьова, 6/2, 
смт.Коцюбинське,             вул.. 
Лісова, 21

38571999

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 04.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

897

ТОВ «Медичний центр 
«СантаЛен»

08200, Київська обл., м.Ірпінь, вул. 
Соборна, 118/19, прим. 105,106, 93         
м.Буча, 
08292, Київська обл., 
вул.Пушкінська, 59-Б, прим. 135

36827063

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 18.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

898

Комунальний заклад 
Київської обласної ради 
"Київська обласна 
психоневрологічна 
лікарня № 2"

08296, Київська область, м. Ірпінь, 
смт Ворзель,                                 вул. 
Паркова, 4 1991702

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 02.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

899

Ірпінський підрозділ      
ДЗ «Всеукраїнський 
клінічний медико-
реабілітаційний 
кардіохірургічний центр» 
МОЗ України

м.Ірпінь,               вул..Пушкінська, 
31

1984205

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 02.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

900

Комунальний заклад 
Київської Обласної Ради 
«Київський обласний 
дитячий санаторій»

смт. Ворзель, вул.Чкалова, 7                   
м. Ірпінь, вул.Пушкінська,80 
смт.Ворзель, вул.Європейська,22  
смт.Ворзель, вул.Курортна,82

22200260

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

901
Філія ДОК «Джерело»      
КП«Київжитлоспецекспл
уатація»

08292, Київська область, м. Буча,       
вул.Інститутська,48 /03366500

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 06.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

902

Дитячий заклад 
оздоровлення та 
відпочинку санаторного 
типу «Дружний» ПАТ 
«Київський завод 
«Радар»

м.Ірпінь,         вул. Давидчука,48

14307274

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



903

Дитячий спортивно-
оздоровчий комплекс 
ім.Ю. Гагаріна 
Державної акціонерної 
холдингової компанії 
«Артем»

08200, Київська обл., м. Ірпінь,         
вул.Ломоносова,28

14307699

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

904

ДП «Санаторій для 
батьків з дітьми «Дубки»  
Закритого акціонерного 
товариства лікувально-
оздоровчих закладів 
профспілок 
України«Укрпрофоздоро
вниця»

08200, Київська обл.м. Ірпінь ,                         
вул.. Мінеральна , 2  

2647585

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 20.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

905

НВК "Загальноосвітня 
школа І ступеня-
дошкільний навчальний 
заклад "Берізка" 
Бучанської міської ради 
Київської області

08292, Київська обл., м. Буча,                   
вул.Яблунська,13

24884854

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

906

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 7 
"Бджілка" Ірпінської 
міської ради Київської 
області                       

08200, Київська обл., м.Ірпінь,                              
вул.9 Лінія, 4-а

39903105

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

907

Дитячий спеціалізований 
санаторій «Лісний» 
Територіального 
медичного об’єднання 
«Санаторного лікування» 
у місті Києві 

08200, Київська обл., м. Ірпінь,                           
вул. Ломоносова, 51-А

19426828

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

908

Дитячий спеціалізований 
санаторій «Орлятко» 
Територіального 
медичного об’єднання 
«Санаторного лікування» 
у місті Києві 

08296, Київська обл. м. Ірпінь, смт 
Ворзель, вул.Курортна,19

19426807

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

909

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 5 
"Капітошка" Бучанської 
міської ради Київської 
області

08292, Київська обл., м. Буча,                                              
б-р Б. Хмельницького,8

36170289

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

910

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 6 
"Яблунька" Бучанської 
міської ради Київської 
області

м.Буча,                     вул.Центральна, 
39-а

38888107

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



911

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 4 
"Казка" Ірпінської 
міської ради Київської 
області

08200, Київська обл., м.Ірпінь,              
пров.Героїв,1

24222260

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

912

ПЗ "НВК Абетка" м.Буча,
вул.Вокзальна, 2-а

39727724

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

913

ТОВ "Заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок) 
"Морквинка"

08292, Київська обл., м.Буча, вул. 
Бориса Гмирі,    4-А, прим. 110,111, 
112 40734792

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

914

Київський міський 
будинок дитини  ім.. 
М.М.Городецького

08296, Київська обл., м. Ірпінь, смт 
Ворзель, вул.Кленова,35

22206086

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

915

Ірпінська ЗОШ І-
ІІІст.№18 Управління 
освіти Ірпінської міської 
ради Київської області

08298, Київська область, смт 
Коцюбинське, вул.Пономарьова, 6/4

13736671

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

916

Ірпінський навчально-
виховний комплекс 
"Школа І-ІІ ступенів-
Коцюбинський 
гуманітарний ліцей " 
Ірпінської міської ради 
Київської області

08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт 
Коцюбинське, вул.Бакала,1

26025724

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

917

Ірпінська ЗОШ І ст.. №15 
Ірпінської міської ради 
Київської області

08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт 
Гостомель,        вул.Молодіжна,9

25979982

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

918

Ірпінська ЗОШ Іступеня 
№16 Ірпінської міської 
ради Київської області

08290, Київська область, м. Ірпінь, 
смт Гостомель, вул. Кулішова, 14

26290952

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

919

Бучанська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 5 з 
поглибленим вивченням 
іноземних мов 
Бучанської міської ради 
Київської області

08292, Київська обл., м. Буча, вул. 
Вокзальна, 104

22208965

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 05.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



920

Бучанський навчально-
виховний комплекс 
"Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів" № 2 
Бучанської міської ради 
Київської області

08292, Київська обл., вул. Шевченка, 
14

20611906

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 05.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

921

Бучанський НВК 
"Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів" № 3 
Бучанської міської ради 
Київської області

08292, Київська обл., м. Буча, вул. 
Вокзальна, 46-а

25897592

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

922

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 1 
"Лісова пісня" Ірпінської 
міської ради Київської 
області

08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Ярославська, 7

24222337

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий  19.11.2018 

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

923

Бучанська Українська 
гімназія 

08292, Київська обл., м. Буча, вул. 
Енергетиків, 2

24889099

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

924

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 1 
"Сонячний" Бучанської 
міської ради Київської 
області

08292, Київська область, м. Буча, 
вул. Енергетиків, 13-А

24222202

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

925

Ірпінська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 17 
Ірпінської міської ради 
Київської області

08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Тищенка, 10

25951386

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

926

Бучанська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 1 
Бучанської міської ради 
Київської області

08292, Київська обл., м. Буча, вул. 
Антонія Михайловського, 74

26189957

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

927

Дроздівська 
загальноосвітня школа  І-
ІІІ ступенів

вул. Радянська, 1, с.Дрозди 
Білоцерківський  район, Київська 
обл 25566352

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

928

Терезинське навчально-
виховне об'єднання 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів-
дитячий садок" 

вул. Шкільна, 2, смт. Терезине 
Білоцерківський  район, Київська 
обл 25566441

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



929

Яблунівський   навчально-
виховний комплекс 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів-
дитячий садок" 

вул. Центральна, 11, с.Яблунівка  
Білоцерківський  район, Київська 
обл 25566464

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

930

Трушківська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів

вул. Центральна, 2, с.Трушки, 
Білоцерківський  район, Київська 
обл 25566501

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

931

Дошкільний навчальний 
заклад "Сніжинка"

пров.Сонячний, 22, с.Фурси 
Білоцерківський  район, Київська 
обл 25297414

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

932

Обласний центр  
соціально-психологічної 
реабілітації дітей "Узин" 

вул. Київська, 13,  м.Узин, 
Білоцерківський  район, Київська 
обл 39563046

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 25.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

933

Фурсівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів

вул. Шкільна, 26, с.Фурси 
Білоцерківський  район, Київська 
обл 25566458

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 25.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

934

Узинська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  №1 

вул. Червоноармійська,27, м.Узин, 
Білоцерківський  район, Київська 
обл 25566487

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

935

Опорний навчальний 
заклад Шкарівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів

вул.Миру, 11, с.Шкарівка 
Білоцерківський  район, Київська 
обл 25566557

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

936

Дошкільний навчальний 
заклад "Сонечко"

вул. Маяковського, 6, м.Узин, 
Білоцерківський  район, Київська 
обл 25666941

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

937

Дитячий оздоровчий 
заклад "Дружба"

вул.Комарова, 2, с.Трушки, 
Білоцерківський район, Київська 
олл. 19424795

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

938

Обласний центр  
соціально-психологічної 
реабілітації дітей "Узин" 

вул. Київська, 13,  м.Узин, 
Білоцерківський  район, Київська 
обл 39563046

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 25.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



939

Таращанський навчально-
виховний комплекс 
"Гімназія "Ерудит"- 
загальноосвітня школа  I 
ступеня

09500 Київська обл. м.Тараща, 
вул.Шевченка,39

24882690

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

940

Северинівський 
навчально-виховний 
комплекс 
"Загальноосвітня школа I-
III ступенів- дошкільний 
навчальний заклад"

09510 Київська обл., Таращанський 
район, с.Северинівка, 
вул.Шевченка,5-А

24882536

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

941

Кислівський навчально-
виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа I-
III ступенів- дошкільний 
навчальний заклад"

09525 Київська обл.,Таращанський 
район, с.Кислівка, вул.Шевченка,37

24880833

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

 високий 22.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

942

Великоберезянська 
загальноосвітня школа I-
III ступенів

09550 Київська обл., Таращанський 
район, с.В.Березянка, 
вул.Михайлівська,2 24882507

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

943

Володимирівська 
загальноосвітня школа I-
III ступенів

09514 Київська обл., Таращанський 
район, с.Володимирівка, 
вул.Шкільна,1 24882526

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

944

Опорний 
загальноосвітній заклад 
"Ківшоватський НВК 
"Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" 
Таращанської районної 
ради

09543 Київська обл., Таращанський 
район, с.Ківшовата, вул.Свободи,71

23238388

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 29.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

945

Косяківська 
загальноосвітня школа I-
III ступенів

09552 Київська обл., Таращанський 
район, с.Косяківка, вул.Шкільна,5Б

24882364

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

946

Салиська 
загальноосвітня школа I-
III ступенів

09520 Київська обл., Таращанський 
район, с.Салиха, вул.Сергеєва,6

24882370

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



947

Крутогорбівський НВК 
філія опорного 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
"Ківшоватський НВК 
"Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" 
Таращанської районної 
ради

09551 Київська обл., Таращанський 
район, с.Круті Горби, 
вул.Т.Шевченка,65

24882393

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

948

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
"Берізка" Таращанської 
міської ради

09500 Київська обл., м.Тараща 
вул.Білоцерківська. 52

24882335

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

949

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
"Барвінок" 
компенсуючого типу 
Таращанської міської 
ради Київської області

09500 Київська обл., м.Тараща 
вул.Героїв Чорнобиля,68

24882341

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

950

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
"Веселка" Косяківської 
сільської ради 
Таращанського району

09552 Київська обл., Таращанський 
район, с.Косяківка, вул.Шкільна,16

36172092

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 18.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

951

Лучанський дошкільний 
навчальний заклад ясла-
садок №10 "Казка"

09544 Київська обл., Таращанський 
район, с.Лука, вул.Лучанська,85

20583435

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

952

Таращанський 
геріартричний пансіонат

09511Київська обл., Таращанський 
район, с.Чернин, вул.Лобківка,22

23578747

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

953

Таращанська КЗТРР 
(Таращанська ЦРЛ)

09500 Київська обл., м.Тараща 
вул.Шевченка,66

1994215

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

954

КП "Таращаводоканал" 09500 Київська обл., м.Тараща 
вул.Володимира Великого,38

32254684

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

955

ДНЗ "Веселка" с.Калинівка, Спортивна,6

25564382

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



956

ДНЗ "Барвінок" смт Макарів,  Ватутіна,10

22201213

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

957

Ніжиловицьке НВО І-ІІІ 
ст. 

с.Ніжиловичі,  Першотравнева, 2

20610634

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

958

Наливайківське НВО І-ІІ 
ст.

с.Наливайківка,Леніна, 117

25658360

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.02.2017

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

959

Фасівська ЗОШ І-ІІ ст с.Фасова, Шевченка, 3

20610982

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

960

ДНЗ "Берізка" Макарівський район с.Людвинівка, 
Чапаївська12

23575772

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

961

Пашківська ЗОШ І-ІІІ ст Макарівський район с. Пашківка, 
Кірова, 4

26312783

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

962

ДНЗ "Вишенька" Макарівський район с. Пашківка, 
Чкалова, 3 

25691181

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

963

Колонщинська ЗОШ І-ІІ 
ст.

Макарівський район, с. Колонщина, 
1Травня, 11

20610717

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

964

ДНЗ "Капітошка" Макарівський район, с. Колонщина, 
Леніна, 12а

39427362

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

965

Маковищанське НВО І-
ІІІ ст.

Макарівський район, с. Маковище, 
Леніна, 47

20610574

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



966

Мостищанська 
загальноосвітня 
спеціальна школа-
інтернат І-ІІ ст 

Макарівський район с. Мостище, 
вул. Кірова, 10

22201414

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

967

Лишнянське НВО І-ІІІ 
ступенів

Макарівський район с. Лишня, 
Київська,12

20610663

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

968

ДНЗ «Сонечко» Макарівський район с. Лишня

25668466

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

969

Київський обласний 
центр реабілітації дітей

Макарівський район с. Копилів, 
Макарівська, 31а

26290936

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

970

ДНЗ "Дзвіночок" Макарівський район с. Копилів, 
Жовтнева, 84

40162090

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

972

Ситняківське НВО І-ІІІ 
ступенів

Макарівський район с. Ситняки, вул. 
Шкільна, 2

20610657

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

973

В. Карашинська ЗОШ І-
ІІІ ст.

Макарівський район с. В.Карашин, 
Перемоги, 2

20610798

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

974

ДНЗ "Калинка" Макарівський район, с. В.Карашин, 
Радянська, 31

25931751

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

975

Липівське НВО І-ІІІ ст Макарівський район с. Липівка, 
Шевченка, 44

23046059

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

976

Королівська ЗОШ І-ІІІ ст. Макарівський район, с. Королівка, 
Клубна, 2 

20618723

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



977

ДНЗ "Сонечко" Макарівський район, с.Королівка, О. 
Кравченка, 70

20619807

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

978

Андріївське НВО І-ІІ ст Макарівський район, с. Андріївка, 
Шевченка,1

25657942

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

979

Плахтянське НВО І-ІІ ст Макарівський район,с. Плахтянка, 
Кавказька,34 

20610976

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

980

ЦРД "Пролісок" Макарівський район,смт Макарів, 
Проектна, 5 

22201236

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

981

ОЗНЗ Бишівська
 ЗОШ І-ІІІ ступенів

Макарівський район,с. Бишів, вул.  
Захисників України, 6

22201236

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

982

ДНЗ "Каштан" Макарівський районс. Бишів, вул. 
Київська,37

25691198

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

983

Макарівський НВК 
"ЗОШ І-ІІІ ст природничо-
математичний ліцей"

Макарівський район, смт Макарів,  
Піонерська 

36879860

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

984

Макарівський НВК 
"ЗОШ І ст районна 
гімназія "

Макарівський район,смт Макарів, 
Ватутіна, 10

24889975

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

985

Технічний ліцей 
м.Вишгород

07300,Київська область, 
Вишгородський район, м.Вишгород, 
вул. ,Симоненка,3а 25293730

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

986

ЗОШ с.Гаврилівка 07350,Київська область, 
Вишгородський район,с.Гаврилівка 
,вул.Садова,21. 19404579

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



987

ДНЗ "Берізка"  с. Пірново 07342, Київська область, 
Вишгородський район, с. 
Пірново,вул. Піонерська,10 33927090

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

988

 Литвинівська 
Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступеня 

07334,Київська область, 
Вишгородський район,с.Литвинівка, 
Вул. Червона Слобода,85-а 13736702

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

989

Лебедівська 
Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступеня 

07360,Київська область, 
Вишгородський р-н, с. Лебедівка, 
вул. Сваромська 2 25565364

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

990

 Козаровицька 
Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступеня .

07332,Київська область, 
Вишгородський район,с.Козаровичі, 
вул. Соборна,  47 25565358

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

991

КЗ Вишгородська ЦРЛ 07300 Київська обл., м. Вишгород 
Кургузова, 1

1994391

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

992

Каналізаційні очисні 
споруди ТОВ "Чіпси 
Люкс"

07353, Київська область, 
Вишгородський район, с.Старі 
Петрівці, вул.Польова 17 36832644

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 29.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

993

ДНЗ «Золотий ключик» 
м.Вишгород 

07300 Київська обл., м. Вишгород  
пр. Мазепи 6а

19406087

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 18.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

994

ДНЗ «Зернятко» 07330,Київська область, 
Вишгородський район,смт Димер 
вул Бударіна, 4 20616648

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 25.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

995

ДПЗОВ «Карасик» ОПРЦ 
"Мрія"

07362,  Київська область 
Вишгородський район, с. Новосілки 
урочище Плитило 14307357

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

996

Комунальне 
підприємство 
Новопетрівської 
сільської ради 
"Новопетрівський 
комбінат комунальних 
підприємств"

07354, Київська область, 
Вишгородський район,с.Нові 
Петрівці,вул. Свято-Покровська,171

24217709

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 16.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



997

Наметовий табір  «Лісова 
застава» благодійної  
Всеукраїнської  
благодійної організації  
«За право на життя»

07330,Київська область, 
Вишгородський район,смт Димер 

36632462

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

998

ДНЗ "Барвінок" 07352,Київська обл., 
Вишгородський район ,с. Лютіж, 
вул. Пушкіна 1 4359593

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

999

Спеціалізована 
загальноосвітня школа 
«Сузір'я» І-ІІІ ступеня

07300 Київська область  м.Вишгород  
вул. Кургузова 15

13737082

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1000

Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступеня  с. Жукин 

07330,Київська область, 
Вишгородський район,с. Жукин, вул. 
Чубінідзе,4 25565341

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1001

ВРКП 
"Вишгородтепломережа"

07300,Київська 
обл.,м.Вишгород,вул.Кургузова,3-В

13713569

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1002

Загальноосвітня школа І-
ІІ ступеня с.Рови

07371,Київська область, 
Вишгородський район,с. Рови вул. 
Шевченка,2 25565387

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1003

Загальноосвітня школа І-
ІІ ступеня с.Хотянівка

07363,Київська область, 
Вишгородський район,с. Хотянівка  
вул. Київська 20 20602907

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.11..2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1004

Загальноосвітня школа 
№2  І-ІІ ступеня с. Нові 
Петрівці

07354,Київська область, 
Вишгородський район,с. Нові 
Петрівці, вул.Святопокровська,278 20583699

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1005

Центр розвитку дитини 
(ЦРД) "Орлятко" 
с.Демидів 

07335,Київська область, 
Вишгородський район,с. Демидів 
вул. Фастова,1 22202750

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1006

ДНЗ «Чебурашка» 07300,Київська область, 
Вишгородський район, м.Вишгород, 
вул. Дніпровська,9-А 23568602

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1007

ДНЗ «Ластівка» 
м.Вишгород 

07300,Київська область, 
Вишгородський район, м.Вишгород, 
вул.Б.Хмельницького 4а 24884914

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1008

 ДНЗ «Веселка» 
с.Гаврилівка  

07350,Київська область, 
Вишгородський район, 
с.Гавриловка, вул.Садова17 25564790

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1009

Димерська гімназія 07330,Київська область, 
Вишгородський район, смт.Димер, 
вул.Соборна,21 25301027

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1010

Вишгородський 
районний дитячий 
будинок «Любисток» 

07354,Київська область, 
Вишгородський район, с.Нові 
Петрівці, вул. Новокиївська,62, 26247241

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1011

ДНЗ "Казка" Києво-Святошинський район, м. 
Боярка, вул. Дачна, 38

38738321

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1012

НВК "Гімназія-ЗОШ Іст." Києво-Святошинський район, м. 
Боярка, вул. Сєдова, 7

20611119

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 18.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1013

ДНЗ "Іскорка" Києво-Святошинський район, м. 
Боярка, вул. Сєдова, 3а

22208439

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1014

Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 
3

Києво-Святошинський район, м. 
Боярка, П.Сагайдачного, 62

25667171

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 25.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1015

ДНЗ "Спадкоємець" Києво-Святошинський район, м. 
Боярка, вул. Молодіжна, 48

23567399

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 30.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1016

ДНЗ "Джерельце" Києво-Святошинський район, вул. 
Євгена Коновальця, 27

22208416

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1017

Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 
5

Києво-Святошинський район, вул. 
Бхмельницького, 57

25667188

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1018

ДНЗ "Берізка" Києво-Святошинський район, м. 
Боярка, вул. Київська, 17

22208402

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1019

Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 
1

Києво-Святошинський район, м. 
Боярка, вул. Лисенка, 11/23

23568909

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1020

ДНЗ "Лісова казка" Києво-Святошинський район м. 
Боярка, вул. Хрещатик, 74

22208422

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1021

Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 
2

Києво-Святошинський район, м. 
Боярка, вул. Грушевського, 49

25667194

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1022

Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 
4

Києво-Святошинський район м. 
Боярка, вул. Шкільна, 28

25298176

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 27.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1023

ДНЗ "Даринка" Києво-Святошинський район, 
Боярка, Сагайдачного, 34

22208445

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1024

Тарасівська ЗОШ І-ІІІст Києво-Святошинський район, с. 
Тарасівка, вул. Шкільна, 2

25667219

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1025

ДНЗ "Віночок" Києво-Святошинський район, с. 
Тарасівка, вул. Погребного, 2а

25657221

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1026

Київський обласний 
будинок дитини

Києво-Святошинський район, м. 
Боярка, вул. Хрещатик, 111

1994681

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1027

Гатнянська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

Києво-Святошинський район, с. 
Гатне, вул. Космонавтів, 1

19420226

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1028

ДНЗ "Умка" Києво-Святошинський район, с. 
Гатне, вул. Космонавтів, 1

35152839

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1029

Дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок) 
"Барвінок" 
Білогородської сільської 
ради Києво-
Святошинського району 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Білогородка, О. Саєнка, 34, а

37756423

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 03.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1030

Білогородська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 Києво-
Святошинської районної 
державної адміністрації 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Білогородка, вул. Сосніних, 2

25667165

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1031

Білогородська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 Києво-
Святошинської районної 
державної адміністрації 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Білогородка, вул. Володимирська, 96

25667254

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1032

Київський обласний 
центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей "Отчий 
дім"

Києво-Святошинський район, с. 
Святопетрівське, вул. Центральна, 
118 38011087

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1033

КЗ КОР "Боярська 
спеціальна ЗОШ-інтернат 
І-ІІ ст

Києво-Святошинський район, м. 
Боярка, вул. Піщана, 1

22205047

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1034

Дошкільний навчальний
 заклад (ясла-садок) 
"Сонечко" Гореницької 
сільської ради Києво-
Святошинського району 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Гореничі, вул. Гайдая, 7

25690170

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 17.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1035

Гореницька ЗОШ І-ІІІ
 ступенів Києво-
Святошинської районної 
державної адміністрації 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Гореничі, вул. Соборна, 150

26312524

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1036

Музичанська ЗОШ І-ІІІ
 ступенів  Києво-
Святошинської районної 
державної адміністрації 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Музичі, вул. Музична, 2

36449844

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1037

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
"Перлинка" 
Музичанської сільської 
ради Києво-
Святошинського району 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Музичі, вул. Михайлівська, 5-А

36712563

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 15.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1038

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)
 "Княжичанка" 
Княжицької сільської 
ради Києво-
Святошинського району 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Княжичі, вул. Воздвиженська, 6

33870320

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 22.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1039

Княжицька ЗОШ І-ІІ 
ступенів
 Києво-Святошинської 
районної державної 
адміністрації Київської 
області

Києво-Святошинський район, с. 
Княжичі, вул. Отамана Косаря, 2

25667225

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1040

Забірська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Києво-
Святошинської районної 
державної адміністрації 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Забір'я, вул. Грисюка, 2

26312369

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1041

Дошкільний навчальний 
заклад 
(ясла-садок) "Казкова 
рибка" Забірської 
сільської ради Києво-
Святошинського району 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Забір'я, вул. Гончаренка, 12

36577674

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 24.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1042

Дошкільний навчальний
 заклад (ясла-садок) 
"Яблучко" Чабанівської 
селищної ради Києво-
Святошинсього району 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Новосілки, вул. Садова, 12

23575855

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1043

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
"Дзвіночок" 
Чабанівської селищної 
ради Києво-
Святошинського району 
Київської області

Києво-Святошинський район, смт 
Чабани, вул. Машинобудівників, 4а

23575849

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 12.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1044

ДЗ "Дитячий 
спеціалізований 
(спеціальний) санаторій 
"Барвінок" МОЗ України 

Києво-Святошинський район,         м. 
Боярка,вул. Хрещатик, 160

1981945

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1045

КЗ "Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського району"

Києво-Святошинський район, м. 
Боярка, вул. Соборності, 51; вул. 
Молодіжна, 1; вул. Васильківська, 
34; вул. Є. Коновальця, 23

1994669

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.12.2018

10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1046

Михайлівсько-
Рубежівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Києво-
Святошинської районної 
державної адміністрації 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Михайлівка-Рубежівка, вул. 
Церковна, 25-Б

25667260

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1047

Дошкільний навчальний
 заклад (ясла-садок) 
"Червона шапочка" 
Михайлівсько-
Рубежівської сільської 
ради Києво-
Святошинського району 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Михайлівка-Рубежівка, вул. 
Київська, 3а

38182816

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1048

Дошкільний навчальний 
заклад 
(ясла-садок) 
комбінованого типу 
"Дзвіночок" с. Дмитрівка 
Дмитрівської сільської 
ради Києво-
Святошинського району 
Київської  області

Києво-Святошинський район, с. 
Дмитрівка, вул. Лісна, 42 А

26245590

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1049

Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ
 ступенів Києво-
Святошинської районної 
державної адміністрації 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Дмитрівка, вул. Лісна, 42

25667136

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1050

Софіївсько-
Борщагівський 
навчально-виховний 
комплекс 
"Спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів-
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів" Києво-
Святошинської районної 
державної адміністрації 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Софіївська Борщагівка, вул. 
Шкільна, 1-В

25667113

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1051

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
"Золотий колосок"

Києво-Святошинський район, с. 
Софіївська Борщагівка, вул. 
Соборна, 53б 38097709

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1052

Новосілківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Києво-
Святошинської районної 
державної адміністрації 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Новосілки, вул. Нова, 1

25658485

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1053

Петропавлівсько-
Борщагівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Києво-
Святошинської районної 
державної адміністрації
 Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Петропавлівська Борщагівка, вул. 
Соборна, 30

25667231

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1054

Дошкільний навчальний
 заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу 
"Малятко" 
Петропавлівсько-
Борщагівської сільської 
ради Києво-
Святошинського району 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Петропавлівська Борщагівка, вул. 
Ярослава Мудрого, 1 б

25950978

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1055

Дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок) 
"Чайка" Петропавлівсько-
Борщагівської сільської 
ради Києво-
Святошинського району 
Київської області

Києво-Святошинський район, с. 
Чайки, вул. Лобановського, 5

38944260

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1056

Вишнівська міська лікарняКиєво-Святошинський район,                  
м. Вишневе,                                         
вул. Машинобудівників, 7;                    
вул. Європейська, 43;                             
вул. Європейська, 21в                             
вул. Європейська, 31а;                      
вул. Святошинська, 37 

22201472

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.12.2018

10

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1057

Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступеня  №1 
А.С.Малишка 
Обухівської міської ради

м. Обухів вул. Київська 18 

25658367

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 30.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1058

ЗОШ І-ІІІ ступеней №4 
Обухівської міської ради

м. Обухів вул. П.Осипенко,26

25658261

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1059

Дошкільний навчальний 
заклад "Пролісок" 
Обухівської міської ради

м.Обухів, м-н Яблуневий

25303517

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1060

Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступеня  №2  
Обухівської міської ради

м. Обухів вул. Козацький шлях,1

25658203

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1061

Навчально -виховний 
комплекс "Гімназія-
загальноосвітній 
навчальний заклад"

м. Обухів, вул. 8 листопада 

349111818

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.02.2017

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1062

Українське водопровідно- 
каналізаійне 
підприємство

м. Українка Обухівський район

20574660

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 18.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1063

Навчально -виховний 
комплекс 
"Спеціалізована ЗОШ І-
ІІІ ступеня №5"

м. Обухів, вул Лермонтова,24

25657959

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1064

ДНЗ "Хоровод" 
Української міської ради

м.Українка, вул. Юності,23 
Обухівський район

25297490

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1065

Навчально-виховний 
комплекс "ЗОШ І-ІІІ 
ступеня №3-ліцей"

м.Обухів, вул. Миру,12

25658309

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 27.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1066

ТОВ "Агробудівник" смт. Козин, вул. Іржавська,2 
Обухівський район

13731923

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1067

Дитячо- юнацька 
спортивна школа

м. Обухів, вул. Миру,12

25658315

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1068

ДНЗ "Сонечко" 
Української міської ради

м. Українка, вул. Юності,3 
Обухівський район

36890470

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1069

ДНЗ "Зірочка" 
Обухівської міської ради 

м. Обухів, вул. Каштанова,5

26540679

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1070

ДНЗ "Катруся" 
Обухівської міської ради

м. Обухів, вул. Київська,160

25303434

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1071

ДНЗ "Рушничок" 
Обухівської міської ради

м. Обухів, вул. Київська-172 -А

25303440

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1072

ДНЗ "Сітлячок" 
Обухівської міської ради

.м.Обухів, вул. Чаплінського,24

25303428

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1073

ДНЗ "Дударик" 
Обухівської міської ради

м. Обухів, вул. Б.Хмельницького,22

38274444

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 27.03.2017

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1074

ДНЗ "Веселка" 
Обухівської міської 
ради"

м. Обухів, вул. Миру,10-А

25293888

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 29.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1075

Козинська ЗОШ І-ІІІ 
ступеня 

смт. Козин, вул. Партизанська,7 
Обухівський район

25657994

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1076

ДНЗ"Ялиночка" 
Козинської селищної 
ради

смт. Козин, вул. Соловяненка,64 
Обухівський район

22207440

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1077

Великодмитровицька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

с. Великі Дмитровичі, вул. 
Шевченка,2 Обухівський район

25658212

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1078

ДНЗ "Черешенька" 
Великодмитровецької 
сільської ради

с. Великі Дмитровичі, вул. 
Шевченка 2А Обухівський район

35751994

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1079

Германівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім. братів 
Гетьманів

с. Германівка, вул. О.Ковальчук,36 
Обухівський район

20620495

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1080

Германівська гімназія с. Германівка, вул. 
Б.Хмельницького,30 Обухівський 
район 26190417

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 18.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1081

ДНЗ "Сонечко" 
Германівської сільської 
ради

с. Германівка, вул. Виговського,4 
Обухівський район

35471355

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1082

Григорівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів

с. Григорівка, вул. Героїв 
Майдану,31 Обухівський район

25657971

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1083

ДНЗ "Калинка" 
Григорівської сільської 
ради 

с. Григорівка, вул. Героїв 
Майдану,31А Обухівський район

35752689

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1084

Гусачівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів

с. Гусачівка, вул. О.Кошового,55 
Обухівський район

25657988

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1085

Краснослобідський 
навчально-виховний 
комплекс "ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-дитячий садок"

с. Красна Слобідка, вул. І.Кабанця,2 
Обухівський район

25658344

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1086

ДНЗ "Берізка" 
Краснослобідської 
сільської  ради

с. Красна Слобідка, вул.Леніна,2 
Обухівський район

26541236

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 27.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1087

Семенівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

с. Семенівка, вул. Шкільна,4 
Обухівський район

25657698

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 30.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1088

ДНЗ "Зернятко" 
Семенівської сільської 
ради 

с. Семенівка, вул. Макаренка,12 
Обухівський район

36349120

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1089

Трипільська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

с. Трипілля, вул Шевченка 102 
Обухівський район

35658054

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1090

ДНЗ "Чебурашка" 
Трипільської сільської 
ради

с. Трипілля , вул. Шевченка,43 
Обухівський район

25303463

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1091

Філія Трипільської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Обухівської 
РР Київської області 
Халепянська ЗОШ І-ІІ 
ступенів

с. Халепя , вул. Вознесенська,63 
Обухівський район

41173449

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1092

ДНЗ "Малятко" 
Халепянської сільської 
ради 

с. Халепя , вул. Вознесенська,69 
Обухівський район

25658114

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1093

Витачівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

с. Витачів, вул. Воздвиженська,56  
Обухівський район

25658172

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1094

ДНЗ "Колосок" 
Витачівської сільської 
ради

с.Витачів, вул. Воздвиженська, 61а 
Обухівський район

25658108

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1095

Деревянська ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

с. Деревяна, вул. Жовтнева,17 
Обухівський район

25658031

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1096

Долинянська ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

с. Долина, вул. Миру,6А 
Обухівський район

25657913

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1097

ДНЗ "Веснянка" 
Долинянської сільської 
ради

с. Долина , вул. Жовтнева, 6 
Обухівський район

25658093

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1098

Державний заклад" 
Дитячий оздоровчий 
табір "Каштан"

смт. Козин, 33-ій км Обухівського 
шосе Обухівський район

25393868

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1099

Державне підприємство 
ДОЦ "Дніпро"

смт. Козин, вул. Соловяненка, 214-б 
Обухівський район

37910052

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1100

ТОВ "Культурно- 
оздоровчий 
центр"Пролісок"

смт. Козин" , вул. Соловяненка,69 
Обухівський район

33493005

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1101

 СОТ "Медик" 
Київського медичного 
університету

смт. Козин, вул. Соловяненка, 349а 
Обухівський район

/02010787

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1102

СОТ "Сосновий НТУ 
України"КПІ"

м. Українка Обухівський район

/02070921

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 04.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1103

СОТ "Зелений бір" 
Київського 
транспортного 
університету

с. Плюти Обухівський район

/02070915

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

середній 06.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1104

ТОВ "Медікс-рей 
інтернешл груп" ЛІСОД

с. Плюти, вул. Малишка,27 
Обухівський район

32109302

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1106

Жуківцівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів

с. Жуківці, вул. Гагаріна,5 
Обухівський район

25658048

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1107

ДНЗ "Золота рибка" 
Жуківцівської сільської 
ради

с. Жуківці, вул. Гагаріна,3 
Обухівський район

25564689

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 11.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1108

Копачівський навчально-
виховний комплекс 
"ЗОШ І-ІІ ступенів-
дитячий садок" 
Обухівської РР Київської 
області

с. Копачів, вул. Фрунзе,1 
Обухівський район

25658002

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1109

ДНЗ "Джерельце" 
Копачівської  сільської 
ради 

с. Копачів, вул. Леніна, 17а 
Обухівський район

4358849

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1110

Філія Григорівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Обухівської 
РР Київської області 
"Красненська ЗОШ І-ІІ 
ступенів

с. Красне, вул. Юності, 3 
Обухівський район

25657925

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1111

Маловільшанська ЗОШ І-
ІІ ступенів 

с. Вільшанка, вул. Васильківська,39 
Обухівський район

25658226

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1112

ДНЗ "Віночок" 
Маловільшанської 
сільської ради

с. М.Вільшанка, 
вул.Васильківська,39 Обухівський 
район 35752097

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1113

Філія 
Старобезрадичівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Обухівської РР Київської 
області 
"Першотравенська ЗОШ 
І-ІІ ступенів

с. Перше Травня, вул. Павла 
Гудима,19 Обухівський район

25658025

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1114

ДНЗ "Золотий ключик" 
Першотравенської 
сільської ради

с. Перше Травня, вул. Павла Гудима, 
21  Обухівський район

34911540

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1115

Старобезрадичівська І-ІІІ 
ступенів

с. С.Безрадичі, вул.Набережна,2 
Обухівський район

25658019

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 28.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1116

ДНЗ "Волошка" 
Старобезрадичівської 
сільської ради

с. С.Безрадичі, вул.Набережна,2 
Обухівський район

25658083

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1117

Підгірцівська  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів

с. Підгірці, вул. Васильківська,39/1 
Обухівський район

35471334

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1118

ДНЗ "Ромашка" 
Підгірцівської сільської 
ради

с. Підгірці, вул. Васильківська,39/2 
Обухівський район

35471360

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1119

Українська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1

м. Українка, вул. Юності,7 
Обухівський район

20597359

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1120

Українська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2

м.Українка, вул. Юності,21 
Обухівський район

25658195

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1121

Комунальний заклад 
"Пархомівський 
навчально-виховний 
комплекс ЗОШ 1-111 ст.-
дитячий садок" 
Володарської районної 
ради Київської області

Київська область, Володарський р-н, 
с. Пархомівка,вулиця Леніна ,90

25294994

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1122

Комунальний заклад 
"Рудосільський 
навчально-виховний 
комплекс ЗОШ 1-111 ст- 
дошкільний навчальний 
заклад" Володарської 
районної ради Київської 
області

Київська область , Володарський р-
н,с. Руде Село ,вул. Вілінського ,4

25295054

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 19.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1123

Комунальний заклад 
Київської обласної ради 
«Володарська 
спеціалізована 
загальноосвітня школа-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів -
Центр реабілітації»

09301, Київська обл., смт Володарка, 
вул. Зарічна, 102 В.

22203815

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1124

Комунальний заклад 
«Володарський 
дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
«Пізнайко» Володарської 
районної ради Київської 
області

Київська обл., смт.Володарка, 
 вул.Кооперативна, 15

40630335

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1125

Стаціонарне відділення 
для тимчасового та 
постійного проживання 
одиноких 
непрацездатних 
громадян Володарського 
районного 
територіального центру 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)

Київська область ,Володарський р-н, 
с. Руде Село , вул. Паркова, 11

23573230

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1126

Комунальний заклад 
«Володарська 
загальноосвітня школа І 
– ІІІ ступенів № 2 імені 
В.П. Мельника» 
Володарської районної 
ради Київської області

Київська обл., смт Володарка,
 вул. Кооперативна, 25

25294853

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1127

Комунальний заклад 
«Володарська 
загальноосвітня школа І 
– ІІІ ступенів  № 1» 
Володарської районної 
ради Київської області

Київська обл.,смт Володарка,
 вул. Коцюбинського, 44

25294847

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1128

Комунальний заклад " 
Городище-
Пустоварівська ЗОШ 1-
111 ст."Володарської 
районної ради Київської 
області

Київська область, Володарський р-н, 
с. Городище Пустоварівське , вул. 
Гагаріна ,12 25294899

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1129

Дошкільний навчальний 
заклад ясла-садок 
"Промінь" комбінованого 
типу,   смт. Баришівська 
селищна рада

07500, Київська обл.                  смт. 
Баришівка                                       
пров. Мирного, 6 24892500

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1130

Коржівська 
загальноосвітня школа                       
І-ІІІ ступенів

07544, Київська обл., Баришівський 
район,                с. Коржі                                         
пл. Незалежності, 2 20619718

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1131

Лехнівська 
загальноосвітня школа                
І-ІІІ ступенів

07532, Київська обл., Баришівський 
район,                    с. Лехнівка пров. 
пров. парковий, 1 25568150

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1132

Лукашівський навчально-
виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дитячий 
садок"

07518, Київська обл., Баришівський 
район,                 с. Лукаші                         
вул. Леніна, 1 20619641

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1133

Морозівський навчально-
виховний комплекс 
"спеціалізована 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів - ясла-
садок"

07526, Київська обл., Баришівський 
район,                              с. Морозівка                                 
вул. Садова, 15                                     
с. Морозівка                     вул.Садова, 
9 25567038

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 24.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1134

Недрянський навчально-
виховний комплекс 
"загальноосвітня школа                          
І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок"

07533, Київська обл., Баришівський 
район,  с. Недра площа  Пасинка 
Михайла, 1                                         с. 
Недра  вул. Шевченка, 12А 20619687

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1135

Дошкільний навчальний 
заклад  комбінованого 
типу "Вишенька"                   
с. Лехнівка, Лехнівська 
сільська рада

07532,  Київська обл., Баришівський 
район,   с. Лехнівка    вул. Донецька, 
5а 26376691

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1136

Дошкільний навчальний 
заклад  ясла-садок  
"Ялинка", с. Коржі,  
Коржівська сільська рада

07544 Київська обл., Баришівський 
район,  с. Коржі,  вул Грушевського, 
19 33451125

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1137

Дитячий оздоровчий 
табір санаторного типу 
"Ювілейний"

07523 Київська обл., Баришівський р-
н,  с. Дернівка

20579083

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1138

КЗ КОР "Поляна" 07523 Київська обл., Баришівський р-
н,                      с Дернівка,                        
вул. Лісова, 1 19424984

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1139

Комунальне 
підприємство 
"Міськводоканал 
Виконавчого комітету 
Березанської міської 
ради" 

07541, Київська область, м.Березань,                       
вул. Героїв Небесної Сотні, 18, 

13718118

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1140

Березанська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1

07541, Київська область, м.Березань,                                             
вул. Шевченків шлях, 135,

22203092

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1141

Березанська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2

07541, Київська область, м.Березань,                               
вул. Горького, 3,

22203086

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1142

Березанський НВК 07541, Київська область, м.Березань, 
вул. Набережна, 118,  

22203079

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1143

Березанська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 4

07541, Київська область, м.Березань, 
вул. Академіка Дородніцина, 8, 

24222751

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1144

Ясла-садок «Лелеченька» 07541, Київська область, м.Березань,                              
вул. Березанський шлях, 26,

24219217

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1145

Ясла-садок «Ластівка» 07541, Київська область, м.Березань,  
вул. Шевченків шлях, 154,  

24219246

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1146

Ясла-садок «Ромашка» 07541, Київська область, м.Березань,  
вул. Комарова, 5,

24219252

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1147

Ясла-садок «Сонечко» 07541, Київська область, м.Березань,  
пров. Садовий, 3, 

24219231

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1148

Ясла-садок «Світанок» 07541, Київська область, м.Березань,  
вул. Поштова, 1, 

36999868

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1149

Дошкільний навчальний 
заклад ясла-садок 
"Теремок" комбінованого 
типу, смт Баришівка, 
Баришівська селищна 
рада    Київської області

07500, Київська обл.смт Баришівка,  
вул. Пархоменка,34/35

20619664

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 07.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1150

Дошкільний навчальний 
заклад ясла-садок  
"Золотий ключик" 
Баришівської селищної 
ради                                                 
Київської області

07500,  Київська обл. смт Баришівка,  
вул. Богдана Хмельницького, 22а

39610515

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1151

Бурковецьке НВО "ЗОШ 
I-II ст. - дитячий садок"  

Тетіївський р-н, с. Бурківці, вул.Зацер  

20601368

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.01. 2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1152

Кошівська ЗОШ I-II ст.  Тетіївський р-н, с.Кошів, вул. Шкільн  

20616163

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.01. 2018р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1153

ДНЗ "Оберіг"  Тетіївський р-н, с.Кошів, вул Шкільн  

25564123

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.02.2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1154

Скибинецьке НВО "ЗОШ 
І-ІІ ст. - дитячий садок" 

 Тетіївський р-н, с. Скибенці, вул. Пок  

20616430

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.02. 2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1155

Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ст. м.Тетіїв, вул. Академіка Байраківсько  

24214912

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.03. 2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1156

Дзвеняцьке НВО "ЗОШ І-
ІІ ст. - дитячий садок" 

 Тетіївський р-н, с. Дзвеняче, вул.Виш

20601434

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 22.03. 2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1157

Голодківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.

 Тетіївський р-н, с. Голодьки, вул.Шкі  

20616594

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.04. 2018р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1158

ДНЗ "Казка" Тетіївський р-н, с.Голодьки, вул 8-го  

33159299

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.04.2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1159

Ненадихівське НВО 
"ЗОШ І-ІІ ст. - дитячий 
садок" 

 Тетіївський р-н, с. Ненадиха, вул.Ше

20616186

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.05. 2018р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1160

П'ятигірська ЗОШ I-III ст.  Тетіївський р-н, с. Пятигори, вул.Київ  

20616619

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.05. 2018р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1161

КЗ "Тетіївська ЦРЛ" м. Тетіїв, вул.Цвіткова,26

38207821

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.06. 2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1162

ДНЗ №2 "Веселка" м.Тетіїв,вул.Добровольського,1

25297685

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.06. 2018р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1163

 ДНЗ  ,,Ромашка''  Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул .К  

25564169

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.07.2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1164

 ДНЗ №10 ,,Калинка'' м.Тетіїв,вул..Коцюбинського,7

25297708

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.08.2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1165

Височанське НВО "ЗОШ 
І-ІІІ ст. - дитячий садок" 

Тетіївський р-н, с. Високе, вул. Дружб   

20616520

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.09. 2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1166

Стадницьке НВО "ЗОШ І-
ІІІ ст. - дитячий садок" 

Тетіївський р-н, с. Стадниця, вул. Шк

20601227

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.09. 2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1167

Дібрівське НВО "ЗОШ І-
ІІст. - дитячий садок" 

 Тетіївський р-н, с. Дібрівка, вул.Степ  

20601463

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.10. 2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1168

Степівське НВО "ЗОШ І-
ІІ ст. - дитячий садок" 

Тетіївський район, с. Степове, 
площа Слави, 1 24214906

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.10. 2017 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1169

Тетіївський НВК 
"Гімназія-ЗОШ І-ІІІ ст."

м. Тетіїв, вул.Володимирська,1/1

20616447

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.11. 2018р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1170

Горошківське НВО 
"ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий 
садок" 

 Тетіївський р-н, с. Горошків, вул. Цен  

20616588

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.11. 2018р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1171

 ДНЗ №3 "Оленка'' м.Тетіїв,вул. Коцюбинського,2

25297691

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.12.2018 р.

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1172

Горохуватська ЗОШ  I-II 
ступенів

 Кагарлицький р-н с.Горохуватка, 
вул.. Перемоги, 12

24888415

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1173

Кагарлицька ЗОШ I-III 
ступенів № 1

м. Кагарлик, вул. Паркова, 1

24888361

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1174

Кагарлицька ЗОШ I-III 
ступенів № 2

м. Кагарлик, вул.. Паркова, 26

581268

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 29.01.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1175

Кагарлицька ЗОШ I-III 
ступенів № 3

м.Кагарлик, вул. 97 Стрілецької 
дивізії,6

473883

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1176

Кагарлицький НВК 
"Загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів-ліцей"

м.Кагарлик, вул.Воровського,1

26426742

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1177

Буртівська ЗОШ  I-III 
ступенів

Кагарлицький р-н,  с. Бурти, вул. 
Леніна, 1

23243515

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 26.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1178

ДНЗ "Зірочка" Кагарлицький р-н с.Стави, вул. 
Центральна,81

25668070

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1179

ДНЗ»Вербиченька» Кагарлицький р-н с.Черняхів, 
вул.Чапаєва,1а

35432908

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 15.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1180

Ставівська ЗОШ I-III 
ступенів

Кагарлицький р-н с. Стави, вул. 
Леніна, 81

24887450

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 28.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1181

Слобідська ЗОШ I-III 
ступенів

 Кагарлицький р-н с.Слобода, Площа 
Слави, 1

23243567

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1182

Шубівська ЗОШ I-III 
ступенів

Кагарлицький р-н с.Шубівка, вул.. 
Воробчук,6

24888444

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1183

Черняхівська ЗОШ I-III 
ступенів

Кагарлицький р-н                с. 
Черняхів, вул.Чапаєва,1

20590699

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1184

Демівщинський НВК 
«ЗОШ I ст – дитячий 
садок»

Кагарлицький р-н с.Демівщина, вул. 
Леніна,1

24888390

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1185

Ржищівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.ім.Олега Кошового

Кагарлицький р-н м.Ржищів, 
вул.Першого Травня,10

24211658

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 10.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1186

Стайківська ЗОШ   I-III 
ступенів

Кагарлицький р-н с. Стайки, вул. 
Шкільна, 1

24888355

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1187

ДНЗ "Фіалочка" Кагарлицький р-н с.Слобода, вул. 
Молодіжна,13

4358371

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 29.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1188

Ржищівська ЗОШ І-ІІ ст Кагарлицький р-н м.Ржищів, 
вул.Адмірала Петренка,2

24215337

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1189

ДНЗ "Калинка" 
Ржищівської міської 
ради Київської області

Кагарлицький р-н, м.Ржищів. вул. 
Леніна,11

24215343

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.06.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1190

ДНЗ "Сонечко" 
Ржищівської міської 
ради Київської області

Кагарлицький р-н м.Ржищів. 
вул.Леніна,30

33065447

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 04.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1191

Громадська організація 
"Громадська рада 
Дошкільного 
навчального закладу 
"Теремок"

м.Кагарлик,вул.97-ї Стрілецької 
дивізії, 9

35799554

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1192

ДНЗ «Ромашка» Київська область, Кагарлицький 
район, м.Кагарлик, вул.Воровського, 
16 24888912

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 29.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1193

Великопріцьківська ЗОШ    
I-II ступенів

Кагарлицький р-н с.Великі  Пріцьки, 
вул.. Центральна,39

23243633

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 06.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1194

ДНЗ «Малятко"

м.Кагарлик, вул.Будівельників,4

24888958

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1195

ДНЗ «Стрітівське 
сонечко"

Кагарлицький р-н 
с.Стрітівка,вул.Шевченка,24 Д

36983554

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 09.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1196

Стрітівська ЗОШ   I-II 
ступенів

 Кагарлицький р-н с.Стрітівка, вул. 
Шевченка, 26

24881749

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1197

Переселенська ЗОШ I-III 
ступенів

Кагарлицький р-н,с.Переселення, 
вул. Леніна, 1

23243589

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 07.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1198

ДНЗ "Веселинка"

Кагарлицький р-н с.Бурти, 
вул.Жовтнева,58

24889001

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1199

ОЗНЗ Мирівська ЗОШ І-
ІІІ ступенів

Кагарлицький р-н, с.Мирівка,          
вул. Гагаріна, 1 

25564873

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 14.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1200

ДНЗ "Журавонька"

Кагарлицький р-н с.Переселення, 
пл.Миру.12

24888935

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 20.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1201
КП " Миронівка водоканал 

м. Миронівка, вул. Соборності         
3346641

державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства високий 10.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1202

ЗОШ № 1

08300, Київська обл, м.Бориспіль, 
вул.Героїв Небесної Сотні, 1

25667886

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1203

ДНЗ № 3

08300, Київська обл., м.Бориспіль, 
вул. Гришинська, 1

23560796

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1204

ЗОШ №8

08300, Київська обл., м.Бориспіль, 
вул.Соборна ,3

22202269

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 05.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1205

Дитячий дошкільний 
заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 1

08300, Київська обл, м.Бориспіль, 
вул.Лермонтова, 4

23580595

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1206

Бориспільський 
навчально-виховний 
комплекс "Гімназія 
"Перспектива" - 
загальноосвітня школа   І-
ІІ ступенів" імені 
Володимира Мономаха

08300,Київська обл.,м.Бориспіль, , 
вул.Київський Шлях, 97-а

20570389

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1207

Щасливський навчально-
виховний комплекс 
Бориспільської районної 
ради Київської області Київська область, Бориспільский 

район, с.Щасливе, 
вул.Фестивальна,6

22203330

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1208

Кийлівське НВО

Київська обл., Бориспільський  
район,с.Кийлів, вул. Дніпровська,91

33489704

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1209

ДНЗ  (ясла-садок)                  
"Світлячок"

Київська обл.,мБориспіль, вул. 
Френкеля,5

23580566

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1210

Дошкільний навчальний 
заклад загального 
розвитку (ясла-садок) 
"Джерельце" Київська обл.Бориспільський 

район,с.Чубинське, 
вул.Погребняка,7

36686191

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 02.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1211

Дошкільний навчальний 
заклад загального 
розвитку (дитячий садок) 
"Сонечко"

Київська обл., Бориспільський  
район,с.Рогозів, вул. Вітчизняна,2

20611838

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 16.07.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1212

Дошкільний навчальний 
заклад загального 
розвитку (ясла-садок) 
"Берізка"

Київська обл.,Бориспільський район, 
с. Гора, вул.Тургенєва,5

36229997

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 13.08.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1213

ТОВ "Фармекс Груп"

Київська обл., м.Бориспіль,      
вул.Шевченка,100

37002375

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1214

Бориспільська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 6

Київська обл., м. Бориспіль, вул. 
Головатого, 19

22206179

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 17.09.218

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1215

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 2

Київська обл., м.Бориспіль, вул. 
Соцмістечко,22

23580566

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 01.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області



1216

Мирненська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів 
Бориспільської районної 
ради Київської області

Київська область, Бориспільський 
район, с. Мирне, вул. Віктора 
Луценка, 2

22203287

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.11.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1217

ДНЗ загального розвитку 
(ясла-садок)          
"Малятко"

Київська обл., Бориспільський  
район,                             с. Сеньківка, 
вул.  Вербицького,1-а

33678415

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 03.12.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1218

Загальноосвітня школа 1-
ІІІ ст.№ 1

вул.Гоголя, 16 м.Васильків, 08600

25298615

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 23.04.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1219

ТОВ "Дошкільний 
навчальний заклад 
"Перша стежинка" 

вул. Г.Сковороди, 7 с.Мархалівка, 
Васильківський район  08633

39350269

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 19.02.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1220

Великобугаївський 
навчально виховний 
комплекс "ЗОШ І-ІІ ст.- 
дошкідьний навчальний 
заклад"     вул. Шевченка,32 с. Велика Бугаївка, 

Васильківський район 08636

25300571

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 12.03.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1221

Глевахівська 
загальноосвітній школа І-
ІІІ ступенів

вул. Вокзальна, 20 смт Глеваха, 
Васильківський район 08630

 25299922

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 08.10.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1222

Данилівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів

вул. Благовіщенська, 88 с. 
Данилівка, Васильківський район 
08621

25300097

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 21.05.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

1223

Гребінківська гімназія

просп. Науки, 5, смт Гребінки, 
Васильківський район 08662

26146416

Дотримання законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, 
окремих показників їх якості,  
державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства

високий 24.09.2018

5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Київській області
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