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науково-дослідний 

інститут зв’язку» 

автоматизовані системи розрахунків за 
телекомунікаційні послуги, технічні засоби 
перехоплення інформації; обладнання захисту, 
шафи, контейнери та розподільчі бокси); 
металеві та волоконно-оптичні кабелі; 
обладнання електроживлення та акумулятори; 
обладнання для поштового зв'язку; 
обчислювальна техніка та обладнання для 
обробляння інформації. 

3.  Орган з сертифікації 

продукції Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю «УКР-

ТЕСТ-СТАНДАРТ» 

Місцезнаходже
ння юридичної 
особи: 03150, 
м. Київ, вул. 

Єжи Гедройця, 
будинок 6, офіс 
32;Місцезнахо
дження ООВ: 

49022, м. 
Дніпро, вул. 

Маршала 
Малиновського
, будинок 130 

1О177 21.09.2017-
20.09.2022 

Дорожні транспортні засоби та їх 
складові частини; машини та устаткування; 
електричне та електронне обладнання; техніка 
сільськогосподарська; електропобутове та 
аналогічне обладнання; обладнання 
промислове; будівельні матеріали, вироби та 
конструкції; нафтопродукти та паливо; ручні 
неелектрофіковані механізовані інструменти. 

січень  

4.  Державне 

підприємство „Орган з 

сертифікації цементів 

СЕПРОЦЕМ” 

вул. Плиткова, 
1-а, м. Харків, 

61106 

1О122 09.03.2019-
08.03.2024 

будівельні вироби, будівлі і споруди; 
камінь та щебінь гіпсові і гіпсоангідритові; 
камінь гіпсовий із фосфогіпсу; активні 
мінеральні добавки для цементів; в’яжучі 
гіпсові; вапно будівельне; цементи і клінкери 
цементні; розчини будівельні, суміші сухі 
будівельні; вапняк та камінь вапняковий, 
крейда; пісок, гравій, щебінь, суміші піщано-
гравійні, сировина для виробництва 
портландцементного клінкеру. 

березень  

5.  Орган з оцінки 

відповідності 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ПОЛТАВСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

36000, м. 
Полтава, вул. 

Генерала 
Духова, 16 

1О056 05.02.2018-
04.02.2023 

Машини та устаткування; іграшки; 
засоби вимірювальної техніки; послуги 
тимчасового розміщування та забезпечування 
харчуванням; мийні засоби; засоби 
індивідуального захисту; електропобутове та 
аналогічне обладнання; світлотехнічна 
продукція; засоби обчислювальної техніки; 
будівельні вироби, будівлі, споруди; 
транспортні засоби, їх складові частини та 

лютий  
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СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ» 

приладдя; продукція легкої та іншої переробної 
промисловості; продукти харчові і продукція 
сільського, лісового та рибного господарств; 
тютюн і тютюнові вироби; нафта та продукти 
нафтоперероблення; палива альтернативні; гази 
вуглеводневі; сільськогосподарська техніка; 
зварювальне обладнання; електронне та 
електричне обладнання. 

6.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Науково -дослідна 

компанія «САН – 

СТАНДАРТ» 

04050 м. Київ, 
вул. 

Глибочицька, 
32 Б, офіс 147 

1О205 23.01.2018-
22.01.2023 

машини та устаткування; електронне та 
електричне обладнання; мийні засоби; іграшки; 
електропобутове та аналогічне обладнання; 
апаратура радіоелектронна побутова; 
низьковольтне обладнання; освітлювальне 
обладнання; обладнання інформаційних 
технологій. 

січень  

7.  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОРГАН 

СЕРТИФІКАЦІЇ 

«ЄВРОСТАНДАРТ» 

61023, 
Харківська 

обл., м. Харків, 
вул. Сумська, 

85, будівля літ. 
«Б-2» 

1О191 01.04.2019-
31.03.2024. 

Машини та устаткування; електричне та 
електронне обладнання; будівельні вироби, 
будівлі і споруди; вироби дерев`яні; кабельно-
провідникова продукція; ручні електромеханічні 
машини, переносні верстати та інструменти; 
обладнання підіймальне; радіобладнання; 
колісні транспортні засоби, їх частини та 
обладнання; інженерне обладнання будінків і 
споруд, зовнішних мереж; арматура 
трубопровідна; вироби з паперу, картону, для 
виробництва тари та будівельних матеріалів; 
вироби металеві; обладнання технологічне для 
харчової та м’ясо-молочної промисловості та 
інше; машини землерийні та дорожні; машини 
сільськогосподарські; верстати.  

січень  

8.  Орган з сертифікації 

трансформаторного та 

високовольтного 

обладнання «ВІТ-

СЕПРО» Публічного 

акціонерного товариства 

«Український науково-

дослідний проектно-

конструкторський та 

технологічний інститут 

69069, м. 
Запоріжжя, 

Дніпропетровс
ьке шосе, буд. 

11 

1О078 23.02.2018-
22.02.2023 

Вироби електротехнічні. лютий  
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трансформаторобудуван

ня» 

9.  Орган з оцінки 

відповідності продукції 

та послуг 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКИЙ 

НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ» 

76007, м. Івано 
-Франківськ, 

вул. 
Вовчинецька, 

127 

1О135 31.01.2019-
30.01.2024. 

Засоби вимірювальної техніки; 
неавтоматичні зважувальні прилади; іграшки; 
мийні засоби; машини та устаткування; 
електричне та електронне устаткування; товари 
легкої промисловості; готельні послуги, послуги 
харчування та послуги перукарень (салонів 
краси); харчова продукція, продовольча 
сировина та відходи від виробництва харчової 
продукції; побутова хімія та парфумерна 
продукція; будівельні матеріали, вироби та 
конструкції; меблі. 

січень  

10.  Орган з 

сертифікації ТОВ «ДП 

«Житомирстандарт» 

Місцезнаходже
ння юридичної 
особи: 10003, 
м. Житомир, 
вул. Перемоги, 
13; 
Місцезнаходже
ння ООВ: 
01042, м. Київ, 
бульвар 
Дружби 
Народів, 13, 
приміщення 64 

1О230 26.03.2018-
25.03.2023. 

Іграшки; харчова продукція та 
продовольча сировина; мийні засоби; 
парфумерно-косметична продукція; будівельні 
матеріали, вироби та конструкції; меблі; посуд, 
вироби побутові з фарфору, фаянсу, кераміки; 
тара із пластмас та інших матеріалів; вироби 
пакувальні; легка промисловість; послуги 
харчування; послуги тимчасового розміщення; 
послуги перукарень та косметичні послуги; 
засоби індивідуального захисту; машини та 
устаткування; електропобутове, аналогічне 
обладнання та комплектувальні вироби; 
апаратура радіоелектронна та ПЕОМ; 
обладнання промислове технологічне (для 
харчової, м'ясо-молочної промисловості, 
підприємств торгівлі, громадського харчування 
та харчоблоків); обладнання металообробне та 
деревообробне; зварювальне обладнання; 
техніка сільськогосподарська та 
лісогосподарська, в т.ч. техніка землерийна та 
підіймально-транспортне устаткування. 

березень  

11.  Орган з сертифікації 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

33028, м. Рівне, 
вул. Князя 
Володимира, 
будинок 28Б, 

1О257 04.02.2019-
03.02.2024 

колісні транспортні засоби категорії M, 
N, O, L, нові частини та обладнання, які можуть 
бути встановлені та/або використані на колісних 
транспортних засобах. 

лютий  
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«ДП – 

СТАНДАРТМЕТРОЛОГ

ІЯ ООВ» 

офіс 2 

12.  Орган з оцінки 

відповідності 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«РІВНЕНСЬКИЙ 

ЕКСПЕРТНО-

ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

ДЕРЖПРАЦІ» 

33028, м. Рівне, 
вул. 
Лермонтова, 7 

1О232 07.02.2019-
06.02.2024. 

Ліфти і компоненти безпеки для ліфтів; 
обладнання, що працює під тиском; машини та 
устаткування; засоби індивідуального захисту. 

лютий  

13.  Орган з оцінки 

відповідності 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 

НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ» 

14005, м. 
Чернігів, вул. 
П'ятницька, 
110-А 

1О247 14.02.2019 - 
13.02.2024 

Електронне та електричне устаткування; 
засоби вимірювальної техніки; мийні засоби; 
засоби індивідуального захисту; харчова 
продукція та продовольча сировина. 

лютий  

14.  Орган з оцінки 

відповідності 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДІН 

ЛТД» 

04074, м. Київ, 
вул. 
Коноплянська, 
12 

1О234 26.02.2019-
25.02.2024 

Мийні засоби; нафтопродукти. лютий  

15.  Орган з оцінки 

відповідності - органу 

сертифікації продукції, 

процесів та послуг 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

65014, м. 
Одеса, вул. 
Чорноморська, 
10 

1О052 05.03.2019-
04.03.2024 

засоби індивідуального захисту; 
електричне та електронне обладнання; машини 
та устаткування; мийні засоби; іграшки; 
будівельні вироби, будівлі і споруди; продукція 
легкої промисловості; вироби гумові та 
пластмасові; засоби вимірювальної техніки; 
неавтоматичні зважувальні прилади; послуги з 

березень  
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«ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ» 

тимчасового розміщення; послуги харчування; 
послуги прання; харчова продукція та 
продовольча сировина. 

16.  Орган з оцінки 

відповідності 

Державного 

підприємства 

«Київський обласний 

науково-виробничий 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації» 

09113, Київська 
обл., м. Біла 
Церква, вул. 
Січневого 
прориву, 84 

1О111 07.03.2019-
06.03.2024 

Електричне та електронне обладнання; 
машини та устаткування; будівельні вироби, 
будівлі і споруди; іграшки; мийні засоби; 
низьковольтне електричне обладнання; 
продукція парфумерно-косметична; харчова 
продукція та сировина; складові частини та 
приладдя дорожніх транспортних засобів; 
продукція хімічної промисловості; продукція 
легкої промисловості; посуд; послуги 
перукарень; послуги з тимчасового розміщення 
(проживання); послуги громадського 
харчування. 

березень  

17.  Орган з оцінки 

відповідноcті 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НВЦ 

КИЇВСТАНДАРТМЕТР

ОЛОГІЯ» 

Місцезнаходже
ння юридичної 
особи: 02160, 
м. Київ, пр-т 
Возз’єднання, 
19, оф. 212Б; 
Місцезнаходже
ння ООВ: 
02091, м. Київ, 
Харківське 
шосе, 152, 
корпус 2, оф. 
203 

1О301 31.05.2016-
30.05.2021 

Електрична апаратура та обладнання, 
здатне створювати електромагнітні завади; 
прилади побутового та аналогічного 
призначення; обладнання для сiльського 
господарства, садiвництва, лiсового 
господарства, птахiвництва або бджiльництва 
електричне; інструмент ручний 
електромеханічний. 

лютий  

18.  Орган з сертифікації 

продукції ТОВ 

«УНІВЕРСАЛНАФТОХ

ІМ» 

61002, м. 
Харків, вул. 
Іванова, 32-Б 

1О319 10.05.2017-
09.05.2022 

Автомобільні бензини; дизельні, 
суднові та котельні палива. 

лютий  

19.  Орган з сертифікації 

продукції ТОВ 

«УКРКОНСАЛТ 

ІНВЕСТ» 

03680, м. Київ, 
вул. Сім'ї 
Сосніних, буд. 
3, офіс 402 

1О263 26.06.2017-
25.06.2022 

Колісні транспортні засоби, їх складові 
частини та приладдя. 

березень  
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20.  Орган оцінки 

відповідності 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СВІТОВІ 

СТАНДАРТИ» 

Місцезнаходже
ння юридичної 
особи: 04071, 
м. Київ, вул. 
Костянтинівськ
а, буд. 2А, 
літера «А»;  
Місцезнаходже
ння ООВ: 
04080, м. Київ, 
вул. 
Костянтинівськ
а, буд. 68, офіс 
318 

1О341 17.05.2018-
16.05.2023 

. Підтверджено відповідність згідно 
ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 
17065:2012). Рішення від 17.05.2018 

ін
женерне 
обладнан
ня 
будинків і 
споруд; 
зовнішні 
мережі та 
споруди; 
конструкці
ї будинків 
і споруд; 
будинки і 
споруди; 
споруди 
транспорт
у; 
будівельні 
матеріали
; 
будівельн
а техніка, 
оснастка, 
інвентар 
та 
інструмен
т. 

 

21.  Орган із сертифікації 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРТЕХКОНТРОЛЬ» 

21000, м. 
Вінниця, вул. 
Ватутіна, 174 

1О332 08.06.2018-
07.06.2023 

Колісні транспортні засоби категорій M, N, O, L, 
частини та обладнання до них. 

березень  

22.  Державне підприємство 

«ОРГАН З 

СЕРТИФІКАЦІЇ 

ПРОТИКОРОЗІЙНИХ 

ІЗОЛЯЦІЙНИХ 

ПОКРИТТІВ 

«УКРСЕПРОТРУБОІЗО

Л» 

79601, м. Львів, 
вул. Наукова, 5 

1О360 25.06.2019-
24.06.2024 

Будівельні матеріали та вироби. березень  
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23.  Приватне підприємство 

“ЕТАЛОН” 

49100, м. 
Дніпро, вул. 
Мандриківська
, буд. 336, кв. 2 

1О054 05.10.2017-
04.10.2022 

Меблі; вугілля та кокс; нафтопродукти; 
прилади побутові та аналогічні електричні; 
машини та апаратура електрична; світлотехнічна 
продукція і комплектувальні вироби до неї; 
обладнання технологічне для харчової, м'ясо-
молочної промисловості, підприємств торгівлі, 
громадського харчування та харчоблоків; засоби 
мийні та чистильні; продукція парфумерно-
косметична; обладнання металообробне та 
деревообробне; трактори, машини 
сільськогосподарські та для тваринництва; 
дорожні транспортні засоби, їх складові частини 
та приладдя; підіймальні споруди та кранова 
продукція; будівельні матеріали, вироби та 
конструкції; засоби індивідуального захисту; 
іграшки; посуд; арматура трубопровідна; 
послуги ДТЗ; котли водогрійні, що працюють на 
рідкому чи газовому паливі; обладнання, що 
працює під тиском. 

лютий  

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 

24.  Орган з сертифікації 

систем управління 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ХЕРСОНСЬКИЙ 

НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ» 

73011, м. 
Херсон, вул. 
Смольна, 134-а 

8О062 26.11.2017-
25.11.2022 

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління 
якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, ІDT); ISO 
9001:2015 Quality management systems – 
Requirements; ДСТУ ISO 22000:2007 Системи 
управління безпечністю харчових продуктів. 
Вимоги до будь-яких організацій харчового 
ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT); ISO 22000:2005 
Food safety management systems -Requirement 
for any organization in the food chain. 

січень  

25.  Орган з сертифікації 

систем менеджменту 

КОРПОРАЦІЇ 

«МІЖВІДОМЧИЙ 

ЦЕНТР 

СЕРТИФІКАЦІЇ» 

03680, м. Київ, 
пров. 
Радищева 18а, 
оф. 601 

8О017 21.09.2017-
20.09.2022 

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління 
якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, ІDT); ДСТУ ISO 
9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги 
(ISO 9001:2015, ІDT). 

січень  

26.  Орган з сертифікації 

систем управління 

ДЕРЖАВНОГО 

93100, 
Луганська 
область, місто 

8О078 03.03.2019-
02.03.2024 

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління 
якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, ІDT); ISO 
9001:2015 Quality management systems – 

березень  
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ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛУГАНСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ» 

Лисичанськ, 
вулиця 
Соборна, 
будинок 21 

Requirements;ДСТУ ISO 22000:2007 Системи 
управління безпечністю харчових продуктів. 
Вимоги до будь-яких організацій харчового 
ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT);ІSO 22000:2005 
Food safety management systems – requirements 
for any organization in the food chain. 

27.  Орган з сертифікації 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТОМИРСЬКИЙ 

НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ» 

10003, м. 
Житомир, вул. 
Новосінна, 24 

8О027 14.03.2016- 
13.03.2021 

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи 
управління. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT); ISO 
9001:2015 Quality management systems – 
Requirements; ДСТУ ISO 22000:2007 Системи 
управління безпечністю харчових продуктів. 
Вимоги до будь-яких організацій харчового 
ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT), ISO 22000:2005 
Food safety management systems — 
Requirements for any organization in the food 
chain. 

березень  

28.  Орган з сертифікації 

ТОВ 

«ТЕСТМЕТРСТАНДАР

Т» 

10029, м. 
Житомир, вул. 
Небесної Сотні, 
52 

8О117 15.05.2017- 
14.05.2022 

ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи 
управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, 
IDT; ISO 9001:2015, IDT); ДСТУ ISO 9001:2015 
Системи управління якістю. Вимоги (ISO 
9001:2015, IDT); ISO 9001:2015 Quality 
management systems -Requirements; ДСТУ ISO 
14001:2015 Системи екологічного управління. 
Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 
14001:2015, IDT); ISO 14001:2015 Environmental 
management systems -- Requirements with 
guidance for use; ДСТУ ISO 22000:2007 Системи 
управління безпечністю харчових продуктів. 
Вимоги до будь-яких організацій харчового 
ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT);  ІSO 22000:2005 
Food safety management systems – requirements 
for any organization in the food chain; ІSO 
22000:2018 Food safety management systems – 
requirements for any organization in the food 
chain 

лютий  

29.  Орган з 

сертифікації систем 

управління 

43000, 
Волинська 
обл., м. Луцьк, 

8О127 24.04.2018-
23.04.2023 

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління 
якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT); ДСТУ ISO 
22000:2007 Системи управління безпечністю 

січень  
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ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ВОЛИНСЬКИЙ 

НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ» 

вул. Світла, 4 харчових продуктів. Вимоги до будь-яких 
організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, 
ІDT). 

30.  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕРНЕШНЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

СІСТЕМС» 

Місцезнаходже
ння юридичної 
особи: 01004, 
м. Київ, вул. 
Пушкінська, 
буд. 21, н/п 1; 
Місцезнаходже
ння ООВ: 
01030, м. Київ, 
вул. Б. 
Хмельницького
, буд. 68А, оф. 
73 

8О119 10.04.2019-
09.04.2024 

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління 
якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, ІDT); ISO 
9001:2015 Quality management systems – 
Requirements; ДСТУ ISO 22000:2007 Системи 
управління безпечністю харчових продуктів. 
Вимоги до будь-яких організацій харчового 
ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT); ІSO 22000:2005 
Food safety management systems – requirements 
for any organization in the food chain. 

січень  

ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 

31.  Орган сертифікації 

персоналу з 

неруйнівного контролю 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

«СІЧ СЕРТ» 

Місцезнаход

ження 

юридичної 

особи: 

69006, 

Україна, м. 

Запоріжжя, 

вул. 

Трегубенка, 

18; 

Місцезнаход

ження ООВ: 

69002, м. 

Запоріжжя, 

пр-т 

6О002 28.11.2017-

27.11.2022. 

Сертифікація персоналу, який 

виконує роботи в галузі неруйнівного 

контролю. 

березень  
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Соборний, 

77 

32.  Орган з 

сертифікації персоналу 

«ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ» 

ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГ

ОМОНТАЖ» (ОСП 

«ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ») 

08292, 

Київська 

обл., м. 

Буча, вул. 

Леха 

Качинського

, буд. 3 

6О035 06.06.2017-

05.06.2022 

Сертифікація персоналу зі 

зварювання. 

березень  

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 

33.  Орган з інспектування 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 

ЕКСПЕРТНО-

ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

ДЕРЖПРАЦІ» 

49107, м. 
Дніпро, вул. 
Казакова, 3 

7А004 13.11.2017-
12.11.2022 

експертне обстеження та огляд: 
обладнання, що працює під тиском (у тому числі 
пересувного); обладнання та лінійних частин 
газопроводів, нафтопроводів, 
нафтопродуктопроводів, трубопроводів 
небезпечних хімічних речовин; лінійних частин 
газопроводів систем газопостачання природним 
і зрідженим газом; вантажопідіймальних 
механізмів; атракціонів стаціонарних та 
пересувних; технологічних транспортних 
засобів; електроустановок та 
електрообладнання; устаткування хімічної, 
нафтохімічної, нафтогазодобувної та 
нафтопереробної, металургійної, ливарної та 
коксохімічної промисловості; обладнання, що 
застосовується у вибухонебезпечному 
середовищі; устаткування, пов’язаного з 
використанням, виготовленням, переробкою, 
зберіганням та транспортуванням небезпечних 
речовин; об'єктів вугільної, гірничорудної та 
нерудної промисловості; зварювального 
обладнання, устаткування для газополум’яної і 
лазерної обробки металів; ковальсько-
пресового обладнання; устаткування переробки 
пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних 
виробів, харчової, деревообробної, легкої, 

березень  
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текстильної, целюлозно-паперової 
промисловості; експертиза та експертне 
обстеження підприємств при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
машин, механізмів устаткування підвищеної 
небезпеки. 

34.  інспекційний орган 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ВОЛОДИМИР-

ВОЛИНСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО-

10762" 

44700, 
Волинська 
обл., м. 
Володимир-
Волинський, 
вул. 
Ковельська, 
239 

7С078 03.02.2019-
02.02.2024 

Інспектування тракторів, самохідних 
шасі, самохідних сільськогосподарських, 
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки та інших 
механізмів, технічного стану колісних 
транспортних засобів. 

лютий  

35.  Орган з інспектування 

Державного 

підприємства 

«Державний 

автотранспортний 

науково-дослідний і 

проектний інститут» 

03113, м. Київ-
113, проспект 
Перемоги, 57 

70025, 
тип А 

06.03.2017-
05.03.2022.  

Конструкції та технічного стану колісних 
транспортних засобів (далі – КТЗ) усіх категорій, 
газобалонних КТЗ та ізотермічних властивостей 
спеціалізованих КТЗ для перевезення 
швидкопсувних вантажів; процесів виробництва 
КТЗ, їхніх частин та обладнання; процесів 
переобладнання КТЗ для роботи на газових 
моторних паливах; процесів технічного 
обслуговування тахографів. 

березень  

36.  ОРГАН З 

ІНСПЕКТУВАННЯ 

ТОВ «ОРГАН З 

ОЦІНКИ 

ВІДПОВІДНОСТІ 

«СЕРТАТОМ» 

Місцезнаходже
ння головного 
офісу: 04073, м. 
Київ, вул. 
Куренівська, 
18; 
Місцезнаходже
ння Івано-
Франківського 
регіонального 
відділення: 
76014, м. 
Івано-
Франківськ, 
вул. 
Коновальця, 

7А199 09.06.2017-
08.06.2022 

Обладнання електротехнічного, 
тепломеханічного, промислового і технічних 
засобів для об’єктів використання ядерної 
енергії та загальнопромислового призначення. 

березень  
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229; 
Місцезнаходже
ння Сумського 
регіонального 
відділення: 
40011, м. Суми, 
пл. 
Привокзальна, 
1; 
Місцезнаходже
ння 
Нікопольського 
регіонального 
відділення: 
53201, м. 
Нікополь, пр. 
Трубників, 56 

37.  ОРГАН З 

ІНСПЕКТУВАННЯ 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АГЕНЦІЯ 

НЕЗАЛЕЖНОГО 

ІНСПЕКТУВАННЯ 

«ЕКСПЕРТ» 

49128, м. 
Дніпро, вул. 
Набережна 
Заводська, 82 

7А214 23.06.2017-
22.06.2022 

Об’єктів, територій, будівель, споруд, 
устаткування, обладнання, технологічних 
установок у т.ч. відкритих, об’єктів будівництва 
(новобудов, реконструкцій), будівельних 
майданчиків на відповідність вимогам 
техногенної та пожежної безпеки; систем 
протипожежного захисту за класифікацією 
встановленою ДБН В.2.5-56, систем раннього 
виявлення загрози виникнення надзвичайних 
ситуацій та оповіщення; протипожежного 
водопроводу та водопостачання; 
вогнезахисного обробляння та утримування 
вогнезахисного покриву; проектної документації 
(проектів) та їх частин; планів локалізації і 
ліквідації аварійних ситуацій, інженерно-
технічних заходів цивільного захисту (цивільної 
оборони), заходів техногенної безпеки та 
цивільного захисту; результатів ідентифікації 
небезпеки об’єктів, декларацій безпеки об'єкта 
підвищеної небезпеки та паспортів потенційно 
небезпечного об’єкта; ліцензіатів на 
відповідність вимогам ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з 
надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення, процесів 

березень  
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надання послуг ліцензіатами; продукції 
протипожежного призначення, її 
працездатності, застосування речовин і 
матеріалів, виробів, продукції до якої 
встановлені вимоги пожежної безпеки без 
лабораторних випробувань і досліджень; 
документації з питань пожежної та техногенної 
безпеки. 

38.  Державний центр 

сертифікації ДСНС 

України 

01024, м. Київ, 
вул. 
Круглоуніверси
тетська, 20/1 

70212, 
тип А 

26.06.2017-
25.06.2022 

Інспектування систем пожежної 
сигналізації, передачі тривожних сповіщень, 
оповіщення про пожежу та управління 
евакуюванням людей; автоматичних систем 
пожежогасіння; автономних систем 
пожежогасіння локального застосування; систем 
протидимного захисту; внутрішнього 
протипожежного водопроводу; елементів 
заповнення прорізів у протипожежних 
перешкодах (протипожежних дверей, воріт, 
вікон, люків, клапанів, завіс (екранів)); систем 
блискавкозахисту; ліфтів пожежних; 
вогнезахисту; автоматизованих систем раннього 
виявлення загрози виникнення надзвичайних 
ситуацій та оповіщення населення; об’єктів 
будівництва на відповідність вимогам пожежної 
і техногенної безпеки; об’єктів та споруд, що 
експлуатуються на відповідність вимогам 
правил пожежної та техногенної безпеки. 

березень  

39.  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“МІЖНАРОДНА 

КОМПАНІЯ 

РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ” 

Місцезнаходже
ння юридичної 
особи: м. Київ, 
вул. Шота 
Руставелі 1, оф. 
10; 
Місцезнаходже
ння ООВ: м. 
Київ, вул. 
Лютеранська 
27, оф. 65 

7А238 23.04.2018-
22.04.2023 

Інспектування якості, кількості: нафти та 
нафтопродуктів, зернових, бобових та продуктів 
їхнього помелу. 

січень  

40.  Орган з інспектування 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Україна, 50042, 
м. Кривий Ріг, 
вулиця Миколи 

7А232 27.04.2018-
26.04.2023 

Вантажопідіймальні крани, ліфти, 
підйомники, атракціонна техніка; парові та 
водогрійні котли, посудини що працюють під 

січень  
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«КРИВОРІЗЬКИЙ 

ЕКСПЕРТНО-

ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

ДЕРЖПРАЦІ» 

Світальського, 
будинок 1К 

тиском, трубопроводи пари та гарячої води, 
устаткування технологічне; обладнання хімічної, 
нафтохімічної, нафтодобувної промисловості, 
підземні та зовнішні газопроводи; обладнання в 
машинобудуванні; гірничошахтне та 
гірничорятувальне устаткування у вугільній, 
гірничорудній, нерудній, металургійній та 
коксохімічній галузях промисловості; вежі 
бурові; обладнання в металургії та коксохімії; 
технологічні транспортні засоби; електричне 
устаткування електричних станцій та мереж, 
технологічне електрообладнання; будівлі 
виробничого та невиробничого призначення та 
споруди різного функціонального призначення; 
конструкції бетонні, залізобетонні, металеві; 
експертизи: проектної, технологічної, 
конструкторської документації гірничих 
підприємств; стану охорони праці суб’єкта 
господарювання під час виконання робіт та 
експлуатації устатковання підвищеної 
небезпеки; ідентифікація, паспортизація, 
розробка та експертиза декларацій безпеки 
об’єктів підвищеної небезпеки.  

41.  ОРГАН З 

ІНСПЕКТУВАННЯ 

ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«АТАСС-БОРИСПІЛЬ» 

08300, Київська 
обл., м. 
Бориспіль, вул. 
Володимира 
Момота, 42 

7С274 27.04.2018-
26.04.2023 

Обов'язковий технічний контроль 
колісних транспортних засобів. 

січень  

42.  Орган з інспектування 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ, 

СЕРТИФІКАЦІЇ ТА 

Місцезнаходже
ння юридичної 
особи: 03143, 
м. Київ, вул. 
Метрологічна, 
4;; 
Місцезнаходже
ння ООВ: 
03115, м. Київ, 
вул. Краснова, 
7/1 

7А219 22.05.2018-
21.05.2018 

Технічного стану та конструкції колісних 
транспортних засобів категорій М1, М2, N1, N2, 
O1 та O2; випробувань колісних транспортних 
засобів, що проводяться на об’єкт’ах виробника 
або на об’єктах його представника; процесів 
виробництва колісних транспортних засобів, їх 
частин та обладнання. 

лютий  
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ЗАХИСТУ ПРАВ 

СПОЖИВАЧІВ» 
43.  Інспекційний орган філії 

«Науково-дослідний та 

конструкторсько-

технологічний інститут 

залізничного 

транспорту» 

акціонерного товариства 

«Українська залізниця» 

03038, м. Київ, 
вул. Івана 
Федорова, 39 

70234, 
тип С 

25.05.2018-
24.05.2023 

Підприємств щодо експлуатації, 
обслуговування, ремонту локомотивів, 
моторвагонного рухомого складу, вагонів 
вантажних та пасажирських, спеціального 
самохідного та несамохідного рухомого складу, 
ремонту складових частин, вузлів, агрегатів 
рухомого складу. 

лютий  

44.  Орган з інспектування 

Приватного 

акціонерного товариства 

«Немирівське 

автотранспортне 

підприємство 10547» 

22800, 
Вінницька обл., 
Немирівський 
р-н., м. 
Немирів, вул. 
Комсомольська
, 48 

7С313 11.06.2018-
10.06.2023 

Перевірка конструкції та технічного 
стану колісних транспортних засобів. 

березень  

45.  Орган з інспектування 

ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«АВТОКОНТРОЛЬ 

ПЛЮС» 

Місцезнаходже
ння юридичної 
особи: 24400, 
Вінницька обл., 
Бершадський 
район, місто 
Бершадь, 
вулиця 
Будкевича, 
будинок 25В, 
квартира 19; 
Місцезнаходже
ння ООВ: 
24400, 
Вінницька обл., 
Бершадський 
район, місто 
Бершадь, 
вулиця 
Залізнична, 51 

7С319 01.04.2019-
31.03.2024 

Обов’язковий технічний контроль 
колісних транспортних засобів. 

січень  

46.  Орган з 

інспектування 

ПРИВАТНОГО 

23800, 
Вінницька обл., 
Теплицький 

7С320 01.04.2019-
31.03.2024 

Обов’язковий технічний контроль 
колісних транспортних засобів. 

січень  
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ПІДПРИЄМСТВА 

"ТЕПЛИК ТО" 

район, смт. 
Теплик, вулиця 
Чорновола, 
будинок 3 

47.  Орган з 

інспектування 

Приватного 

підприємства «Колісні 

транспортні засоби-

АВТО» 

24300, 
Вінницька обл., 
Тростянецький 
р-н, смт. 
Тростянець, 
вул. 
Наконечного, 
14 

7А402 02.04.2019-
01.04.2024 

Інспектування колісних транспортних 
засобів. 

січень  

48.  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОРГАН З 

ІНСПЕКТУВАННЯ 

«ФАВОРИТ» 

08132, Київська 
область, м. 
Вишневе, вул. 
Чорновола, 52 

70323, 
тип А 

17.04.2019-
16.04.2024 

Інспектування систем протипожежного 
захисту; інспектування вогнезахисту; 
інспектування автоматизованих систем 
раннього виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення 
населення; інспектування об’єктів будівництва 
(нове будівництво, реконструкція, капітальний 
ремонт, технічне переоснащення), будівель, 
споруд, приміщень, територій, відкритих 
технологічних установок (процесів) підприємств, 
установ та організацій, інших суб’єктів 
господарювання незалежно від форм власності. 

січень  

49.  Діагностичний 

пункт Приватного 

підприємства 

«ТЕХЕКСП» 

39622, Україна, 
Полтавська 
обл., м. 
Кременчук, 
вул. Лікаря 
Богаєвського, 
буд. 64 А 

70468, 
тип А 

23.04.2019-
22.04.2024 

перевірка цистерн для перевезення 
небезпечних вантажів   

січень  

50.  ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 

ЕКСПЕРТНО-

ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

ДЕРЖПРАЦІ» 

14026, м. 
Чернігів. вул. 
Красносільсько
го, буд. 89 

70426, 
тип А 

11.05.2019-
10.05.2024 

Експертиза стану охорони праці та 
безпеки промислового виробництва суб’єкта 
господарювання під час виконання заявлених 
робіт, під час експлуатації заявле-них машин, 
механізмів, устатковання та їх відповідності 
вимогам законодавства  з питань охорони праці 
та промислової безпеки. 

лютий  

51.  ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ 

29000, м. 
Хмельницький, 
вул. Івана 

70432, 
тип А 

16.05.2019-
15.05.2024 

Експертиза стану охорони праці та 
безпеки промислового виробництва суб’єкта 
господарювання під час виконання заявлених 

лютий  




