
 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
 

  21.12.2015                                 м. Київ                                            № _1606___ 

 

 
Про затвердження планів перевірок 

додержання ліцензіатами вимог 

Ліцензійних умов на І квартал                

2016 року 

 

 

Відповідно до статті 5 Закону України „Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 „Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України” 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити: 
 

1) План перевірок додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної 

зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 

100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю 

калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на 

секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх 

продажу на І квартал 2016 року, що додається; 
 

2) План перевірок додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов 

провадження охоронної діяльності на І квартал 2016 року, що додається. 
  

2. Управлінню ліцензування (Камишанов В.І.) забезпечити організацію та 

проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов 

відповідно до затверджених планів і в порядку, визначеному Законом України 

„Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності”. 
 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник Міністра 

генерал-полковник                                       підпис                            С.А. Яровий 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

внутрішніх справ України  

від 21.12.2015 № 1606  

 

 

 

ПЛАН  

перевірок додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі 

вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю 

калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, 

заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу на І 

квартал 2016 року 

 

№ 

з/п 
Найменування ліцензіата 

Код згідно з 

ЄДРПОУ, 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків 

Дата та 

номер 

рішення про 

видачу 

ліцензії 

Строки 

проведення 

перевірки 

Уповноважений 

орган, що проводить 

перевірку 

Степінь 

ризику від 

провадження 

діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю  

„ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ОЗБРОЄННЯ” 

39550938 17.06.2015                     

№ 710  

9 – 12 лютого Міністерство 

внутрішніх справ 

Високий 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю 

„ЮКРЕЙН АРМС АМУНІШЕН” 

 

39712173 28.08.2015                      

№ 1035 

23 – 26 лютого  

___//___ 

Високий 

3 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

„ОБОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ” 

39602928 28.08.2015                  

№ 1035 

1 – 4 березня  

___//___ 

Високий 
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3 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Товариство з обмеженою відповідальністю                

„ТД „РЕДУТ” 

38133757 28.08.2015                   

№ 1035 

15 – 18 березня  

___//___ 

Високий 

 

 

Начальник Управління  

ліцензування МВС України                                            підпис                                                                            В.І. Камишанов 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

внутрішніх справ України  

від 21.12.2015 № 1606  

 

 

ПЛАН  

перевірок додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності  

на І квартал 2016 року 

 

№ 

з/п 
Найменування ліцензіата 

Код згідно з 

ЄДРПОУ, 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків 

Дата та 

номер 

рішення про 

видачу 

ліцензії 

Строки проведення 

перевірки 

Уповноважений 

орган, що проводить 

перевірку 

Степінь 

ризику від 

провадження 

діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 



 

4 
 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю 

„Компанія „ГРОМ” 

39082887 11.03.2014 № 

187 

16, 17 лютого Міністерство 

внутрішніх справ 

Високий 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю 

„ІНТЕРБУД ТМ” 

 

36265349 11.03.2014 № 

187 

18, 19 лютого 

___//___ 

Високий 

3 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

„БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ” 

37389603 02.03.2011 № 

73 

23, 24 лютого 

___//___ 

Середній 

4 Товариство з обмеженою відповідальністю                

„АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ РАТІБОР” 

39130757 16.09.2014 № 

959 

25, 26 лютого 

___//___ 

Високий 

 

5 Товариство з обмеженою відповідальністю 

„ВЕКТОР БЕЗПЕКИ ЛТД”     

39082726 11.03.2014 № 

187 

01, 02 березня ___//___ Високий 

1 2 3 4 5 6 7 
6 Товариство з обмеженою відповідальністю 

„САТЕЛЛІТ ГРУП”                 

38196377 24.12.2012 № 

1191 

03, 04 березня Міністерство 

внутрішніх справ 

Високий 

7 Товариство з обмеженою відповідальністю 

„ГІНВЕЛЬ”                

35571179 01.08.2014 № 

762 

09, 10 березня ___//___ Високий 

8 Товариство з обмеженою відповідальністю 

„СІТІ СЕРВІС КОМПАНІ”                 

39204006 20.10.2014 № 

1103 

15, 16 березня ___//___ Високий 

9 Товариство з обмеженою відповідальністю 

„ЧОРНИЙ ЛЕВ” 

39021837 11.03.2014 № 

187 

17, 18 березня ___//___ Високий 

10 Приватне підприємство „Охоронна компанія 

„КРІС-ХЕРСОН” 

33929506 24.06.2011 № 

381 

22, 23 березня ___//___ Середній 

11 Товариство з обмеженою відповідальністю 

„ЛІВИЙ БЕРЕГ-ОХОРОНА” 

39272186 01.08.2014 № 

762 

24, 25 березня ___//___ Високий 



 

5 
 

12 Приватне підприємство „Служба безпеки 

„АРГУС” 

34292627 02.02.2010 № 

29 

29, 30 березня ___//___ Високий 

 

 

Начальник Управління  

ліцензування МВС України                                                  підпис                                                                     В.І. Камишанов 

 

 

 

 



 

 


