
Перелік підприємств, установ та організацій Шевченківського району            

м. Києва, які подали на повідомну реєстрації колективні договори та зміни та 

доповнення до них у лютому 2019 року. 

 

1. Філія «Центр метрології та газорозподільних систем» ПАТ «НАК 

«Нафтогаз України» (№ 54 від 05.02.2019р.); 

2. Національна академія державного управління при Президентові 

України (№ 55 від 06.02.2019р.) зміни та доповнення; 

3. ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» 

(№ 56 від 06.02.2019р.) зміни та доповнення; 

4. АТ «Укргазвидобування» (№ 57 від 06.02.2019р.); 

5. ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних 

паперів» (№ 58 від 07.02.2019р.) зміни та доповнення; 

6. АТ «ВТБ Банк» (№ 59 від 11.02.2019р.) зміни та доповнення; 

7. ДП «Прозоро» (№ 60 від 12.02.2019р.) зміни та доповнення; 

8. КП «Автотранспортне підприємство Шевченківського району               

м. Києва» (№ 61 від 12.02.2019р.) зміни та доповнення; 

9. Державний історико - меморіальний Лук`янівський заповідник (№ 62 

від 13.02.2019р.); 

10. ДУ «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

України» (№ 63 від 13.02.2019р.) зміни та доповнення; 

11. Державний історико - меморіальний Лук`янівський заповідник (№ 62 

від 13.02.2019р.) зміни та доповнення; 

12. КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 

автошляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва» (№ 65 від 

13.02.2019р.) зміни та доповнення; 

13. ПАТ «Укрнафта» (№ 66 від 14.02.2019р.) зміни та доповнення № 85; 

14. ДП «Машинобудівна фірма «Артем» (№ 67 від 04.02.2019р.); 

15. ВП «Київський загін воєнізованої охорони» ПАТ «Українська 

залізниця» (№ 68 від 19.02.2019р.) зміни та доповнення; 

16. ДП «Сервіс» (№ 69 від 20.02.2019р.); 

17. ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» (№ 70 від 

20.02.2019р.); 

18. Київський університет імені Бориса Грінченка (№ 71 від 21.02.2019р.); 

19. Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, 

геокології та осадового рудоутворення НАН України» (№ 72 від 

21.02.2019р.); 

20. Департамент освіти і науки (Київської міської державної адміністрації) 

(№ 73 від 21.02.2019р.); 

21. Концерт РРТ (№ 73 від 21.02.2019р.) зміни та доповнення; 

22. ДП «Інфотех» МВС України (№ 74 від 21.02.2019р.); 

23. ТОВ «Газопостачальна компанія  «Нафтогаз трейдинг» (№ 76 від 

21.02.2019р.); 

24. ПрАТ «Авіаконтроль» (№ 77 від 22.02.2019р.); 

25. ДП «НЕК «Укренерго» (№ 78 від 22.02.2019р.) зміни та доповнення; 

26. ТОВ «Сіті модуль» (№ 79 від 22.02.2019р.); 

27. ТОВ «Будівельна компанія «Алта Моноліт» (№ 80 від 25.02.2019р.);; 



28. АТ «Укргазвидобування» (№ 81 від 26.02.2019р.) зміни та доповнення; 

29. СКП «Київтелесервіс» (№ 82 від 26.02.2019р.) зміни та доповнення; 

30. ТОВ «Рубін-2017» (№ 83 від 26.02.2019р.); 

31. Корпорація «Укрінмаш» (№ 84 від 26.02.2019р.); 

32. ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» 

(№ 85 від 28.02.2019р.) зміни та доповнення. 


