
AEPXABHA APXIBHA CJII/)ITBA

HAKA3

YKPAIHI4

w"-///9"22 Kui'r J\b r'q//
llpo sarnepAxeHHr PiqHoro

rrnaHy sAificHeHHs saxoAie AepncaBuoro

HaHrsAy (ronrponro) .{epxannoi apxinnoi

cryx6u YrpaiHn na202l pix

Ha suxoHanwfl crarri 5 3ar<oHy VrpaiHH <llpo ourosHi 3aca4v AepxaBHoro
Harnr.4y (ronrponro) y c$epi rocnoAapcrroi Aixmnocri>>, ui,4uyHKry 41 uynrry 4

lloloxenH.f, npo .{epxanny apxinny cnyx6y Vrpainz, 3arBepAxreHoro rrocraHoBoro

Ka6inery Miuicrpin VrpaiHra sfu21.10.2015 }lb 870 (is suinarvru), cnimHoro HaKa3y

Minicrepcrna eroHorvri'rHoro po3Br,rrKy i roprinni VrpaiHH Ta ,{epxannoi
peryJrrropnoi cnyx6u YrcpaiHu nil 07.08.2017 J\b 1170/81 dlpo 3arBeppreHHt
Buuor Ao oSopuneHru pi.trzx ra KoMrrJreKcHoro uranie sAificHeHHs saxoAis

Aep)KaBHoro HarnrAy (ronrponro), yHeceHHr ervriu Ao Hr4x ra sniry qoAo ix
Br{KoHaHHrD), 3apeecrpoBaHoro B Minicrepcrni rocrur{ii VrpaiHIa 28.08.2017 3a

J\b 1053/3092I, rd siAnosiAHo .qo llnany sAificHeHH-{ KoMrrJreKcHrrx saxoAis

AepxaBHoro HarJr-rr.{y (ronrponro) na 202I pir, sarnepA}KeHoro HaKa3oM ,,{epxarnoi
perynrropnoi cnyx6u Vrpainu siA 16.11 .2020}lb 114,

FIAKA3YIO:

1. 3areepAuru Pi.rHrrfi rrJraH r4ificueuux gaxoAin .qep)caBHoro HarnrAy

(xonrponro) [epxannoi apxinnoi cnyN6ra Vrpainu na 2021 pir (aani - Piqsnfi

nran), rlo AoAaerbcr.

2. fluperropy AenapraMeHry crpaxoBoro 6o"ly 4oryrvreHraqii
(Meneneqr A.B.) sa6egneqr{rr{ po3MiuleHn.s PiqHoro rnaHy y llinorHorray uo4yni

rrnaHyBaHH{ 3axoAin 4epxanHoro HarJrrAy (ronrponro) ra s6opy in$opuaqii ans

3arrycKy inrerponanoi asroNaarn3oBaHoi cucreulr AepxaBHoro HarnrAy (rourponro)

(https ://inspections. gov. ual).

3. KonrpoJrb 3a BLTKoHaHHTM rlboro HaKa3y 3aJllrruarc sa co6orc.

Io"uona Anaro.nifi XPOMOB



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Наказом Державної архівної  
служби України  
від 20.11.2020     № 144 

 

РІЧНИЙ ПЛАН 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) 
 

              Державна архівна служба України                                                  
(найменування органу державного нагляду (контролю) 

на 2021 рік 
 

№ 
з/п 

Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Місце провадження 

господарської 
діяльності суб’єкта 

господарювання або 

його відокремлених 

підрозділів 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи або 

реєстраційний 
номер 

облікової 
картки 

платника 
податків 

фізичної особи  

Предмет здійснення 
заходу державного 
нагляду (контролю) 

Ступень 

 ризику 

Дата  
початку 

здійснення  
заходу 

Строк  
здійснення  

заходу 

 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Лихачовська 
меблева фабрика» 

64110, Харківська 
обл., Первомайський 
район, село Берека,  

вул. Корнєва,  
будинок 179 

25464410 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації 

постачальником 
документів 

високий 14.01.2021 
Відповідно 
до вимог 



 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Державне агентство 
України з 
управління зоною 
відчуження 

03124, м. Київ, 
бульвар Лесі 

Українки,  
будинок 26 

 

37536183 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 16.02.2021 
Відповідно 
до вимог 

3 

Черкаська  
обласна державна 
адміністрація 

18001, м. Черкаси, 
бульвар  

Шевченка,  
будинок 185 

00022668 

додержання вимог  
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 15.03.2021 
Відповідно 
до вимог 

4 

Виконавчий 
комітет Черкаської 
міської ради 

 

18000, м. Черкаси, 
вул. Байди 

Вишневецького,  
будинок 36 

04061547 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 17.03.2021 
Відповідно 
до вимог 

5 

Черкаський 
Авторемонтний 
завод 

18028, м. Черкаси, 
вул. В'ячеслава 

Чорновола,  
будинок 277 

08182911 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації 

постачальником 
документів 

високий 19.03.2021 
Відповідно 
до вимог 

6 

Міністерство 
інфраструктури 
України 

01135, м. Київ, 
проспект Перемоги, 

будинок 14 

37472062 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 22.03.2021 
Відповідно 
до вимог 

7 

Військово-цивільна 
адміністрація міста 
Сєвєродонецьк 

93400, Луганська 
обл., місто 

Сєвєродонецьк, 
43748368 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
високий 12.04.2021 

Відповідно 
до вимог 



 2 3 4 5 6 7 8 

Луганської області 
 

 

бульвар Дружби 
народів,  

будинок 32 

документації органом 
влади 

8 

Луганська обласна 
державна 
адміністрація 

93405, Луганська 
обл., 

м. Сєвєродонецьк, 
проспект 

Центральний, 
 будинок 59 

00022450 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 14.04.2021 
Відповідно 
до вимог 

9 

Житомирська  
обласна державна 
адміністрація 

10014, м. Житомир, 
майдан ім. 

С.П.Корольова, 
будинок 1 

00022489 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 26.04.2021 
Відповідно 
до вимог 

10 

Виконавчий 
комітет 
Житомирської 
міської ради 

 

 10014, м. Житомир, 
майдан ім. 

С.П.Корольова, 
будинок 4/2 

04053625 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 29.04.2021 
Відповідно 
до вимог 

11 

Донецька  
обласна державна 
адміністрація 

84306, Донецька 
обл., 

м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 

будинок 6 

00022473 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 17.05.2021 
Відповідно 
до вимог 

12 

Виконавчий 
комітет 
Краматорської 
міської ради 

 

84313, Донецька 
обл., 

м. Краматорськ, 
площа Миру, 

будинок 2 

04052809 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 20.05.2021 
Відповідно 
до вимог 



 2 3 4 5 6 7 8 

13 

Державне 
підприємство 
«Чугуївський 
авіаційний 
ремонтний завод» 

63501, Харківська 
обл., м. Чугуїв-1,  

мікрорайон Авіатор. 
08305644 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації 

постачальником 
документів 

високий 07.06.2021 
Відповідно 
до вимог 

14 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 
«Меридіан» 
ім. С. П. Корольова 

 

03124, м. Київ, 
бульвар Вацлава 

Гавела,  

будинок 8 

 

14312973 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації 

постачальником 
документів 

високий 07.06.2021 
Відповідно 
до вимог 

15 

Державне 
підприємство 
«Харківський 
машинобудівний 
завод «ФЕД» 

61023, м. Харків, 
вул. вул.  Сумська, 

будинок 132 

14310052 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації 

постачальником 
документів 

високий 19.07.2021 
Відповідно 
до вимог 

16 

Державне 
підприємство 
"Балаклiйський 
ремонтний завод" 
(ДП "БРЗ") 

64200, Харківська 
обл., Балаклійський 

р-н, м. Балаклія, 
вул. Стадіонна,  

будинок 1-А 

08252623 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації 

постачальником 
документів 

високий 19.07.2021 
Відповідно 
до вимог 

17 

Державне 
підприємство 
«Харківський завод 
спеціальних 
машин» 

61045, м. Харків, 
вул. Дербентська,  

будинок 109 

07904041 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації 

постачальником 

високий 21.07.2021 
Відповідно 
до вимог 



 2 3 4 5 6 7 8 

документів 

18 

Дніпровська 
обласна державна 
адміністрація 

49004, м. Дніпро, 
проспект 

Олександра Поля, 
будинок 1 

00022467 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 16.08.2021 
Відповідно 
до вимог 

19 

Виконавчий 
комітет 
Дніпровської 
міської ради 

49000, м. Дніпро, 
проспект Дмитра 

Яворницького, 
будинок 75 

04052092 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 19.08.2021 
Відповідно 
до вимог 

20 

Одеська 

обласна державна 
адміністрація 

65032, м. Одеса, 
проспект Шевченка,  

будинок 4 

00022585 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 13.09.2021 
Відповідно 
до вимог 

21 

Виконавчий 
комітет Одеської 
міської ради 

65026, м. Одеса, 
Думська площа,  

будинок 1 

04056919 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 15.09.2021 
Відповідно 
до вимог 

22 

Державне 
підприємство 
«Одеський 
авіаційний завод» 

65121, м. Одеса, 
проспект Небесної 

сотні,  
будинок 32-а 

 

07756801  

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації 

постачальником 
документів 

високий 17.09.2021 
Відповідно 
до вимог 

23 
Державне агентство 
резерву України 

01601, м. Київ, 
вул. Пушкінська,  37472392 

додержання вимог 
законодавства у сфері високий 27.09.2021 

Відповідно 
до вимог 



 2 3 4 5 6 7 8 

будинок 28 страхового фонду 
документації органом 

влади 

24 

Обласне 
комунальне 
підприємство 
«Аеропорт Суми» 

40021, м. Суми, 
вул. Герасима 
Кондратьєва,  
будинок 221 

31014118 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації 

постачальником 
документів 

високий 11.10.2021 
Відповідно 
до вимог 

25 

Національна 
академія медичних 
наук України 

 

04050, м. Київ, 
вул. Герцена,  
будинок 12 

00061125 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації 

постачальником 
документів 

високий 12.10.2021 
Відповідно 
до вимог 

26 

Виконавчий 
комітет Сумської 
міської ради 

40030, м. Суми,  
майдан 

Незалежності, 
будинок 2 

04057942 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 13.10.2021 
Відповідно 
до вимог 

27 

Міністерство 
енергетики та 
захисту довкілля 
України 

03035, м. Київ, 
вул. митрополита 

Василя 
Липківського, 

будинок 35 

37552996 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 18.10.2021 
Відповідно 
до вимог 

28 

ПАТ "Київський 
завод "Радар" 

 

03150, м. Київ,  
вул. 

Предславинська, 
будинок 35 

14307274 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації 

високий 21.10.2021 
Відповідно 
до вимог 



 2 3 4 5 6 7 8 

постачальником 
документів 

29 

Виконавчий 
комітет 
Мелітопольської 
міської ради 

72312, Запорізька 
обл., м. Мелітополь, 

вул. Михайла 
Грушевського,  

будинок 5 

 

02140811 

 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 03.11.2021 
Відповідно 
до вимог 

30 

Виконавчий 
комітет 
Полтавської міської 
ради 

36000, м. Полтава, 

вул. Соборності, 
будинок 36 

05384689 

додержання вимог 
законодавства у сфері 

страхового фонду 
документації органом 

влади 

високий 02.12.2021 
Відповідно 
до вимог 

 

 

 

Директор департаменту страхового фонду документації         Андрій МЕЛЕНЕЦЬ 


