
Колективні  договори протягом зазначеного періоду зареєстрували: 

ТОВ «Олді-Житомир» 

199 Навчальний центр Високо мобільних десантних військ Збройних Сил 

України 

Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Житомирській області 

Житомирська обласна психологомедикопедагогічна консультація 

ТОВ «Елефант-комфорт» 

Головне управління Державної фіскальної служби у Житомирській області 

Благодійна організація «Благодійний центр ХЭСЭД Шломо» 

Житомирська обласна комунальна спеціалізована аварійно рятувальна 

служба 

Фінансовий відділ Корольовської районної ради м. Житомира 

Командування високо мобільних десантних військ Збройних Сил України 

Головне управління Державної фіскальної служби у Житомирській області 

Благодійна організація «Благодійний центр ХЭСЭД Шломо» 

ПФ « Катарх» 

Житомирський обласний центр соціально-психологічної допомоги 

Житомирський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» 

Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

«Музична школа №1 імені Б.М.Лятошинського» м. Житомира 

Обласний шкірно-венерологічний диспансер Житомирської обласної ради 

ТОВ «Євровибухпром» 

Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної 

ради м. Житомира 

КЗ «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей 

сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків» Житомирської 

обласної ради 

Житомирський обласний тендерний ресурсний Центр Житомирської 

обласної ради 



ДП «Житомирський науково-виробний центр стандартизації , метрології та 

сертифікації» 

Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного 

університету 

Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання Житомирської 

обласної ради 

Дочірнє підприємство «Житомирська механізована колона Публічного 

акціонерного товариства «Київсьльелектро» 

ТОВ « ВТФ Авантіс» 

ТОВ «Варта» 

Житомирська автомобільна школа «ТОС України» 

Державний навчальний заклад « Житомирське вище професійне училище 

будівництва і дизайну» 

ТОВ «Промоторг-Північ» 

Управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації 

Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного 

університету 

Житомирський державний експериментальний протезно-ортопедичне 

підприємство 

Управління Держгеокадастру  у Житомирському районі Житомирської 

області 

Обласне комунальне підприємство «Обласний учбово корпусний комбінат 

житлово-комунального господарства» Житомирської обласної ради 

ТОВ «Івушка» 

Комунальне підприємство «Агентство з управління майном» Житомирської 

міської ради 

Житомирський державний технологічний університет 

ТОВ «Свєлар Логістік груп» 

ТОВ «Дента Плюс» 

Житомирське музичне училище імені В.С. Косенка 

Державна установа « Територіальне медичне об’єднане  МВС України по 

Житомирській області» 



ЗАТ «Житомирські ласощі» 

Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства 

Управління поліції охорони в Житомирській області 

Житомирський агротехнічний коледж 

Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

музичної школи №2 імені Святослава Ріхтера Житомирської міської ради 

ПАТ «Житомирагрохім» 

КУ «Житомирський обласний центр крові» Житомирської обласної ради 

Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

художньої школи Житомирської міської ради 

Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

музичної школи №4 Житомирської міської ради 

КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської 

міської ради 

Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад музичної школи 

№5 Житомирської міської ради 

КП «Житомирський академічний український музично-драматичний театр 

імені І.А.Кочерги» Житомирської обласної ради 

Комунальна дитячо-юнацька спортивна школа Житомирської обласної 

організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» 

АПК Україна 

Житомирський професійний ліцей сфери послуг 

Управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації 

Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів Житомирської міської ради 

ТОВ «Маркет-Трейд» 

Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області 

ТОВ «Стелла-Фарм» 

КП «Фармація» Житомирської міської ради 

Управління охорони здоров’я Житомирської обласної дердадміністрації 

25 гарнізонний будинок офіцерів 

Фінансовий відділ Бо гунської районної ради м. Житомира 



Управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації 

Житомирська районна рада 

Управління культури Житомирської міської ради 

ТОВ «ОЛБІНА» 

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської 

ради 

ДП «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці» 

ПНЗО ДЮСШ «Динамо» 

Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

музичної школи №3 Житомирської міської ради 

ТОВ «Полісся Кардіо +» 

Товариство з додатковою відповідальністю « Житомир пиво» 

КУ «Обласна клінічна лікарня імені О.Ф.Гербачевського» 

Житомирське об’єднане управління Пенсійного фонду України в 

Житомирській області 

ТОВ «Управляюча компанія Космос» 

Підприємство облспоживспілки «Житомирська міжрайонна заготівельно 

збутова база» 

ПП «Шеріфф» 

Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської 

облдержадміністрації 

  

  

  

Зміни та доповнення  до   колективних договорів,  укладених раніше 

зареєстрували: 

КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» 

Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради 

м. Житомира 

ПАТ «Біомедскло» 

КП «Житомир водоканал» Житомирської міської ради 

Житомирське обласне комунальне агро лісогосподарське підприємство 



«Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради 

Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної 

ради 

Житомирське обласне управління водних ресурсів 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Житомирській області 

Північне регіональне управління Державної прикордонної служби України 

Підприємство «Учбово-методичний центр Федерації профспілок області» 

Обласний протитуберкульозний диспансер Житомирської обласної ради 

КП «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради 

КП « Житомирська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка» 

Виконавчий комітет Корольовської ради м. Житомира 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області 

Державне Агентство водних ресурсів України Житомирська гідрогеолого-

меліоративна експедиція 

ТОВ «Усмішка» 

Комунальна установа «Автобаза санітарного транспорту лікувально-

профілактичних закладів охорони здоров’я» Житомирської обласної ради 

Житомирське обласне управління водних ресурсів 

ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» 

ПО «Житомирський кооперативний ринок» 

ТОВ «Житомиргаззбут» 

КП « Житомирводоканал» 

Північне регіональне управління Державної прикордонної служби України 

ПАТ «Житомрголовпостач» 

Приватне підприємство фірма «Каравай» 

Державне підприємство « Житомирський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації 

Житомирське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової 

установи «Державний фонд сприяння Молодіжному житловому 



будівництву» 

Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

музичної школи №1 імені Б.М.Лятошинського 

Управління цивільного захисту населення Житомирської обласної державної 

адміністрації 

Служба автомобільних доріг у Житомирській області 

ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» 

Служба автомобільних доріг у Житомирській області 

Комунальне підприємство «Обрядове» Житомирської міської ради 

Приватне спеціалізоване підприємство «Вертикаль» 

ТОВ «Акріс Логістик» 

ТОВ «Айс-Тім» 

ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» 

  

Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» 

Житомирської обласної ради 

ПАТ «Житомирський маслозавод» 

ПО «Житомирський кооперативний ринок» 

Управління цивільного захисту населення Житомирської обласної державної 

адміністрації 

Богунська районна рада м. Житомира 

Державна організація «Комбінат «Рекорд» 

Державний архів Житомирської області 

КЗ «Житомирська обласна школа вищої спортивної майстерності» 

Житомирської обласної ради 

ТОВ «КК Коменерго-Житомир» 

КП «Фармація» Житомирської міської ради 

ДП «Житомирський облавтодор» 

Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради 

КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради 



КЗ «Житомирський обласний центр хореографічного мистецтва» 

Житомирської міської ради 

Житомирський обласний центр зайнятості 

Житомирське регіональне управління Державної спеціальної фінансової 

установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

Л.Качинського 12-А» 

КП «Житомирводоканал» 

ПО «Облкооплісбудгоспторг» 

 


