
Інформація щодо офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів або шкідливого організму, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного 

встановлення місця виробництва або виробничої ділянки реєстрації на території Чернівецької області станом на 21.11.2022 р. 

 
Реєстраційний 

номер місця 
виробництва або 

виробничої 
ділянки, вільних 
від регульованих 

шкідливих 
організмів або 

шкідливого 
організму 

Найменування (прізвище, ім'я, по 
батькові), місцезнаходження 

(місце проживання), код згідно з 
ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника 
податків або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та 
повідомили про це відповідний 

орган державної податкової 
служби і мають відмітку у 

паспорті)) власника (користувача) 
місця виробництва та/або 

виробничої ділянки, № телефону 

Місцезнаходження 
місця виробництва 

або виробничої 
ділянки, вільних 
від регульованих 

шкідливих 
організмів або 

шкідливого 
організму 

Площа місця 
виробництва або 

виробничих 
ділянок, вільних 
від регульованих 

шкідливих 
організмів або 

шкідливого 
організму (га / 

кв.м) 

Перелік об’єктів, 
які розташовані 

в місці 
виробництва або 

на виробничій 
ділянці, вільних 
від регульованих 

шкідливих 
організмів або 

шкідливого 
організму 

Дата та № наказу Головного 
управління 

Держпродспоживслужби 
Чернівецької області інспекції 

про присвоєння або поновлення 
офіційного статусу місця 

виробництва або виробничої 
ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих 
організмів або шкідливого 

організму 

Дата та № наказу 
Головного 
управління 

Держпродспоживслу
жби Чернівецької 

області про 
позбавлення 

офіційного статусу 
місця виробництва 

або виробничої 
ділянки, вільних від 

регульованих 
шкідливих організмів 

або шкідливого 
організму 

Назва, дата та № 
документів, на 

підставі яких було 
присвоєно 

офіційний статус 
місця виробництва 

або виробничої 
ділянки, вільних 
від регульованих 

шкідливих 
організмів або 

шкідливого 
організму 

Назва регульованих 
шкідливих організмів 

або шкідливого 
організму від яких 

вільне місце 
виробництва або 

виробнича ділянка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24/00001 НО 

Фермерське господарство «ГАУКА» 
(код згідно з ЄДРПОУ 33731253) 

Чернівецька обл., Новоселицький р-
н, с. Припруття, голова ФГ Гаука 

Василь Миколайович тел. (03733) 5-
72-02, 0503381386 

Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н, 

с. Припруття 

40,8 га, 
1560 м.кв. 

Сад, 
склад 

09.08.2018 р. № 989-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004272 – В від 
08.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6009/000004 від 

09.08.2018 р. 
 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00002 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Молодіжна 
аграрна спілка» (код згідно з 

ЄДРПОУ 37652432) юридична 
адреса Чернівецька обл., м. 

Новодністровськ, мікрорайон 
«Сонячний», будинок 12, квартира 
40, керівник ТОВ Нігалатій Віталій 

Миколайович тел. 0976052141. 
 

Склад 489,6 кв.м. 
знаходиться за 

адресою 
Чернівецька 

область, 
Сокирянський 

район, с. Гвіздівці, 
вул.. Котовського, 
будинок 102 Б, сад 

51,36 га 

489,6 кв.м. 
51,36 га 

Склад 
Сад, 

12.07.2018 р. №802-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновки 
фітосанітарної 

експертизи ВФЕ 
№ФЛ-24/003767-В 

від 10.07.2018., 
ВФЕ№ФЛ-
24/003738-В 

від 09.07.2018.Акт 
обстеження на 
встановлення 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 



знаходиться за 
адресою 

Чернівецька обл. 
Сокирянський р-н, 
с. Новоолексіївка, 

вул. 
.Б.Хмельницького, 1 

фітосанітарного 
стану №60/24-
6007/000009 

від 10.07.2018., 
№60/24-6007/000008 

від 10.07.2018. 

(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00003АТ 
 

Фермерське господарство «Слава 
Переможцю» (код згідно з ЄДРПОУ 

34090893) Чернівецька обл., 
Хотинський р-н, с. Каплівка, голова 

ФГ Сухар Іван Анатолійович тел. 
0972980243. 

 

Склад 1316,3 кв.м. 
знаходиться за 

адресою 
Чернівецька 

область, 
Хотинський район 

с. Анадоли 

1316,3 кв.м 
18,4 га 

Фруктосховище 
Плодовий сад 

12.07.2018 р. №805-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновки 
фітосанітарної 

експертизи №ФЛ-
24/000349-В 

від 24.01.2018., 
№ФЛ-24/003803-В 

від 12.07.2018. 
Акти обстеження на 

встановлення 
фітосанітарного 
стану №60/24-

6007/000001 від 
24.01.2018., №60/24-

000011 від 
12.07.2018 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00004 АО 
 

ТОВ «Дністрові сади» (код згідно з 
ЄДРПОУ 37066947), 04080, м. Київ, 
вулиця Межигірська, будинок 87 – 

А, генеральний директор ТОВ 
Черкес Олександр Вікторович тел. 

0674477882. 

Фруктосховище 
знаходиться за 
адресою: 60235 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Ломачинці, вул.. 

Шлях, 2 – Г 
сад знаходиться за 

адресою: 
Чернівецька обл. 

Сокирянський р-н. 
с. Селище 

126,7 кв.м 
104,6448 га 

Фруктосховище 
Плодовий сад 

12.07.2018 р. №803-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновки 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/001121 – В від 

02.03.2018 р., №ФЛ-
24/003658-В від 

05.07.2018., Акти 
обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000002 від 

02.03.2018 р., 
№60/24-6007/000007 

від 06.07.2018 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00005 АК 

ФГ „Макосад” Чернівецька обл., 
Новоселицький район, с. Рідківці, 

вул. Небесної Сотні, 51):, голова ФГ 
Макаренко Владислав Леонідович 

тел. 0504349761. 

Чернівецька обл., 
Новоселицький 

район, с. Рідківці, 
вул. Небесної Сотні, 

51 

454,3 кв.м Фруктосховище 27.07.2018 р. №888-од 23.06.2022 р. №555-од 

Акт №60/24-
6010/000003 

від 25.07.2018. 
ВФЕ№ФЛ-
24/004034-В 

від 25.07.2018. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 



24/00006 АК 

ФГ „Макосад” Чернівецька обл., 
Новоселицький район, с. Рідківці, 

вул. Небесної Сотні, 51:, голова ФГ 
Макаренко Владислав Леонідович 

тел. 0504349761. 

Чернівецька обл., 
Новоселицький 

район, с. Рідківці 
21,5 га Сад 27.07.2018 р. №888-од 23.06.2022 р. №555-од 

Акт №60/24-
6010/000002 

від 18.07.2018. 
ВФЕ№ФЛ-
24/003912-В 

від 18.07.2018. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00007 АН 

Мале підприємство „Орловія” (код 
згідно з ЄДРПОУ 32844216), 

юридична адреса: Чернівецька обл., 
Кельменецький район, с. Іванівці, 

вул. Крута, 4, директор малого 
підприємства Орлова Зінаїда 

Теодорівна тел. 067-977-96-48 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район, с. Іванівці, 

400 кв.м, 
20,0 га за 

Склад 
Сад 

09.08.2018 р. № 988-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновки 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004299 – В від 
09.08.2018 р., № 

ФЛ-24/004300 – В 
від 09.08.2018 р., 

Акт обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000012 від 

09.08.2018 р. 
 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00008 АН 

Селянське (фермерське) 
господарство "Горизонт" (код згідно 

з ЄДРПОУ 22852666), юридична 
адреса: 60111, Чернівецька обл., 

Кельменецький район, село 
Ленківці, голова господарства Бабій 
Михайло Іванович тел. 0974698766. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район, село 
Ленківці 

7,5 га Сад 29.08.2018 р. № 1061-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004630 – В від 
28.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000059 від 

28.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00009 АН 

Фермерське господарство "Яніс – 4" 
(код згідно з ЄДРПОУ 36749939), 

юридична адреса: 60113, 
Чернівецька обл., Кельменецький 

район, село Грушівці, вул. 
Центральна, будинок 18-А, голова 

господарства Чорний Анатолій 
Гнатович тел. 0505137115 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район, село 
Грушівці 

60,03 га Сад 29.08.2018 р. № 1060-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004632 – В від 
28.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 



стану № 60/24-
6007/000060 від 

28.08.2018 р. 

pomonella), азіатська 
ягідна дрозофіла 

(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00010 АМ 

Державне підприємство 
«Путильське лісове господарство» 
(код згідно з ЄДРПОУ 21448070), 

юридична адреса: 59100, 
Чернівецька обл., Путильський 

район, селище міського типу 
Путила, вулиця Шевченка, будинок 

3 Б, директор Фрей Петро 
Прокопович 

Черемошське 
лісництво (кв.№28, 

кв.№36, кв.№27, 
кв.№35, кв.№5) 

4,0 га Ліс 12.09.2018 р. №1168-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004802 – В від 
07.09.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6008/000039 від 

10.09.2018 р. 
 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Atropellis 
piniphila, Atropcllis 

pinicola, Cercoseptoria 
pini-densiflorae, Scirrhia 

acicola Scirrhia pini, 
Bursaphclenchus 
xylophilus A1, 

Monochamus altematus 
A1, Pissodes nemorensis 
A1, Pissodes strobi A1, 
Pissodes terminalis A1, 
Pissodes castaneus A1, 

Scolytus morawitzi A1, Ips 
acuminatus, Ips curvidens, 

Ips sexdentatus, Ips 
typographus 

24/00011 АМ 

Державне підприємство 
«Путильське лісове господарство» 
(код згідно з ЄДРПОУ 21448070), 

юридична адреса: 59100, 
Чернівецька обл., Путильський 

район, селище міського типу 
Путила, вулиця Шевченка, будинок 

3 Б, директор Фрей Петро 
Прокопович 

Черемошське 
лісництво (кв.№24, 

№46) 
2,6 га Ліс 12.09.2018 р. №1167-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004803 – В від 
07.09.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6008/000040 від 

10.09.2018 р. 
 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Atropellis 
piniphila, Atropcllis 

pinicola, Cercoseptoria 
pini-densiflorae, Scirrhia 

acicola Scirrhia pini, 
Bursaphclenchus 
xylophilus A1, 

Monochamus altematus 
A1, Pissodes nemorensis 
A1, Pissodes strobi A1, 
Pissodes terminalis A1, 
Pissodes castaneus A1, 

Scolytus morawitzi A1, Ips 
acuminatus, Ips curvidens, 

Ips sexdentatus, Ips 
typographus 

24/00012 АК 

Фермерське господарство «Чемпіон-
Агро», (код згідно з ЄДРПОУ  

34847994, юридична адреса: 60312, 
Чернівецька обл., Новоселицький 

район, село Рідківці) голова 
господарства Антонеску Степан 

Іванович, тел. 0509404228. 
 

Чернівецька обл., 
Новоселицький 

район, село Рідківці 
25 га сад 16.10.2018 р. №1344-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005108 – В від 
28.09.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6009/000005 від 

08.10.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 



плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00013 АК 

Фермерське господарство «Чемпіон-
Агро», (код згідно з ЄДРПОУ  

34847994, юридична адреса: 60312, 
Чернівецька обл., Новоселицький 

район, село Рідківці) голова 
господарства Антонеску Степан 

Іванович, тел. 0509404228. 
 

Чернівецька обл., 
Новоселицький 

район, село Рідківці 
1175 м2 склад 16.10.2018 р. №1344-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005108 – В від 
28.09.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6009/000005 від 

08.10.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00014 АН 

Приватне підприємство "ЮГРО", 
(код згідно з ЄДРПОУ 34584480, 

юридична адреса: 60300, 
Чернівецька обл., Новоселицький 
район, місто Новоселиця, ВУЛ. 

ПУШКІНА, будинок 14, квартира 
8),; директор підприємства Бортич 

Лілія Іванівна тел. 0555456530, 
0950832292. 

 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район, село 
Перківці 

100,5 га поле сої 19.10.2018 р. №1352-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005434 – В від 
16.10.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6009/000006 від 

18.10.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00015 АА 

ТОВ "ЗАХІДАГРО", (код згідно з 
ЄДРПОУ 40635092, юридична 

адреса: 59210, Чернівецька обл., 
Вижницький район, місто Вашківці, 

ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, будинок 1) 
директор підприємства Маковійчук 

Анатолій Борисович тел. 0970090777 

Чернівецька 
область, 

Вижницький район, 
село Замістя 

110 га поле сої 26.10.2018 р. №1398-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005561 – В від 
23.10.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6008/000042 від 

23.10.2018 р., 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 



24/00016 АА 

ТОВ "ЗАХІДАГРО", (код згідно з 
ЄДРПОУ 40635092, юридична 

адреса: 59210, Чернівецька обл., 
Вижницький район, місто Вашківці, 

ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, будинок 1) 
директор підприємства Маковійчук 

Анатолій Борисович тел. 0970090777 

Чернівецька 
область, 

Вижницький район, 
село Замістя 

140 га поле сої 26.10.2018 р. №1398-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005574 – В від 
24.10.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6008/000043 від 

24.10.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00017 АР 

приватне сільськогосподарське 
підприємство "Аграрник Лісовий", 
(код згідно з ЄДРПОУ 36821631, 

юридична адреса: 59015, 
Чернівецька обл., Сторожинецький 

р-н, с. Зруб-Комарівський, вул. 
Шевченка, 57), директор 

підприємства Сумарюк Григорій 
Миколайович тел. 0966657258. 

Чернівецька обл., 
Сторожинецький р-

н, с. Слобода-
Комарівці 

150 га поле сої 26.10.2018 р. №1411-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005634 – В від 
25.10.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6005/000007 від 

26.10.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00018АР 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Агротех-Стор", 
(код згідно з ЄДРПОУ 38791521, 

юридична адреса: 59020, 
Чернівецька обл., Сторожинецький 

р-н, с. Банилів-Підгірний, вул. 
Солонецька, 19), директор 

підприємства Нагірняк Гаврило 
Гаврилович, тел. 0673728103. 

Чернівецька обл., 
Сторожинецький р-

н, с. Банилів-
Підгірний; 

165 га поле сої 26.10.2018 р. №1412-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005635 – В від 
25.10.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6005/000009 від 

26.10.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00019АР 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Агротех-Стор", 
(код згідно з ЄДРПОУ 38791521, 

юридична адреса: 59020, 
Чернівецька обл., Сторожинецький 

р-н, с. Банилів-Підгірний, вул. 
Солонецька, 19), директор 

підприємства Нагірняк Гаврило 
Гаврилович, тел. 0673728103. 

Чернівецька обл., 
Сторожинецький р-

н, с. Давидівка 
150 га поле сої 26.10.2018 р. №1412-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005636 – В від 
25.10.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6005/000008 від 

26.10.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 



24/00020АЕ 

Фермерське господарство "Колос 
К", (код згідно з ЄДРПОУ 35922815, 

юридична адреса: 59421, 
Чернівецька обл., Заставнівський р-
н, с. Кадубівці), голова ФГ Воєвідко 

Олександр Степанович, тел. 
0673723311. 

Чернівецька обл., 
Заставнівський р-н, 

с. Кадубівці; 
262 га поле сої 26.10.2018 р. №1413-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005638 – В від 
26.10.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6006/000007 від 

26.10.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00021АЕ 

Фермерське господарство "Колос 
К", (код згідно з ЄДРПОУ 35922815, 

юридична адреса: 59421, 
Чернівецька обл., Заставнівський р-
н, с. Кадубівці), голова ФГ Воєвідко 

Олександр Степанович, тел. 
0673723311. 

Чернівецька обл., 
Заставнівський р-н, 

с. Кадубівці, 
1274,2 м.кв склад 26.10.2018 р. №1413-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005637 – В від 
26.10.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6006/000007 від 

26.10.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00022АА 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Агротех», (код 

згідно з ЄДРПОУ 31715423, 
юридична адреса: 27013, 

Кіровоградська обл., 
Добровеличівський р-н, с. Тишківка, 

вул. Калініна, 29) директор 
підприємства Саусь Сергій Іванович, 

тел. 0682045955. 
 

Чернівецька обл., 
Вижницький район, 

с. Замостя, 
300 га, поле сої 31.10.2018 р. №1428-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005700 – В від 
31.10.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6008/000044 від 

31.10.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00023АТ 

Фермерське господарство "МАЯК 
НІЛ", код згідно з ЄДРПОУ 

35805740, юридична адреса: 60000, 
Чернівецька обл., Хотинський 
район, місто Хотин, ВУЛИЦЯ 

Л.УКРАЇНКИ, будинок 8, квартира 
33; голова господарства Латошкін 

Віталій Олександрович тел. 
0978741200. 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 

с. Данківці 

16,47 га 
452,4 м.кв 

сад 
фруктосховище 

09.11.2018 р. №1483-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/005908 – В від 

09.11.2018 р., 
Висновок 

фітосанітарної 
експертизи № ФЛ-
24/005909 – В від 
09.11.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000088 від 

09.11.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 



24/00024АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 
район, станція 

Романківці, вул. 
Залізнична. 8, 

Романківське ХПП 

2400 м.кв. 
складські 

приміщення 
15.11.2018 р. №1500-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004364 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000067 від 

27.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00025АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 
район, станція 
Васкауци, вул. 
Залізнична, 5, 

Васкауцьке ХПП 

3600 м.кв. 
складські 

приміщення 
15.11.2018 р. №1500-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004365 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000068 від 

27.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00026АС 

СФГ "ЗЕМЛЯ БУКОВИНИ" (код 
згідно з ЄДРПОУ 31248879, 

юридична адреса: 60415, 
Чернівецька обл., Глибоцький 

район, село Молодія), голова СФГ 
Бойчук Гергій Васильович, тел. 

0993420483. 
 

Чернівецька обл., 
Глибоцький район, 

село Чагор 
20 га поле сої 21.11.2018 р. №1524-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006073 – В від 
15.11.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6010/000002 від 

16.11.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00027АС 

СФГ "ЗЕМЛЯ БУКОВИНИ" (код 
згідно з ЄДРПОУ 31248879, 

юридична адреса: 60415, 
Чернівецька обл., Глибоцький 

район, село Молодія), голова СФГ 
Бойчук Гергій Васильович, тел. 

0993420483. 
 

Чернівецька обл., 
Глибоцький район, 

село Молодія 
40 га поле сої 21.11.2018 р. №1524-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006072 – В від 
15.11.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6010/000003 від 

16.11.2018 р., 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 



24/00028АС 

СФГ "ЗЕМЛЯ БУКОВИНИ" (код 
згідно з ЄДРПОУ 31248879, 

юридична адреса: 60415, 
Чернівецька обл., Глибоцький 

район, село Молодія), голова СФГ 
Бойчук Гергій Васильович, тел. 

0993420483. 

Чернівецька обл., 
Глибоцький район, 

село Молодія 
20 га поле сої 21.11.2018 р. №1524-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006072 – В від 
15.11.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6010/000004 від 

16.11.2018 р., 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00029АС 

СФГ "ЗЕМЛЯ БУКОВИНИ" (код 
згідно з ЄДРПОУ 31248879, 

юридична адреса: 60415, 
Чернівецька обл., Глибоцький 

район, село Молодія), голова СФГ 
Бойчук Гергій Васильович, тел. 

0993420483. 

Чернівецька обл., 
Глибоцький район, 

село Молодія 
26,5 га поле сої 21.11.2018 р. №1524-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006072 – В від 
15.11.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6010/000005 від 

16.11.2018 р., 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00030АС. 

СФГ "ЗЕМЛЯ БУКОВИНИ" (код 
згідно з ЄДРПОУ 31248879, 

юридична адреса: 60415, 
Чернівецька обл., Глибоцький 

район, село Молодія), голова СФГ 
Бойчук Гергій Васильович, тел. 

0993420483. 

Чернівецька обл., 
Глибоцький район, 

село Молодія 
38,5 га поле сої 21.11.2018 р. №1524-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006072 – В від 
15.11.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6010/000006 від 

16.11.2018 р., 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00031АН 

Приватне підприємство "ЮГРО", 
(код згідно з ЄДРПОУ 34584480, 

юридична адреса: 60300, 
Чернівецька обл., Новоселицький 
район, місто Новоселиця, ВУЛ. 

ПУШКІНА, будинок 14, квартира 8), 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 
район, с. Зелена 

100 га поле сої 21.11.2018 р. №1522-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006053 – В від 
16.11.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000091 від 
19.11.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 



24/00032АН 

Приватне підприємство "ЮГРО", 
(код згідно з ЄДРПОУ 34584480, 

юридична адреса: 60300, 
Чернівецька обл., Новоселицький 
район, місто Новоселиця, ВУЛ. 

ПУШКІНА, будинок 14, квартира 8), 

Чернівецька обл.. 
Кельменецький 
район с. Зелена 

450 кв.м склад 21.11.2018 р. №1522-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006052 – В від 
16.11.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000092 від 
19.11.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00033АТ 

ПП «РОСА-АГРО», (код згідно з 
ЄДРПОУ 36750200, юридична 

адреса: 60121, Чернівецька обл., 
Кельменецький район, с. Мошанець 
вул. КОЛГОСПНА буд. 2), директор 
підприємства Бортич Лілія Іванівна 

тел. 0555456530, 0950832292. 
 

Чернівецька обл.. 
Хотинський район 

с. Керстенці 
100 га поле сої 

 
21.11.2018 р. №1523-од 

23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006051 – В від 
16.11.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000089 від 
19.11.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00034АТ 

ПП «РОСА-АГРО», (код згідно з 
ЄДРПОУ 36750200, юридична 

адреса: 60121, Чернівецька обл., 
Кельменецький район, с. Мошанець 
вул. КОЛГОСПНА буд. 2), директор 
підприємства Бортич Лілія Іванівна 

тел. 0555456530, 0950832292. 
 

Чернівецька обл.. 
Хотинський район 

с. Керстенці 
501,60  м. кв. склад 21.11.2018 р. №1523-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006050 – В від 
16.11.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000090 від 
19.11.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00035АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Бернове 
поле №60402 

10,30 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004443 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000013 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 



24/00036АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Бернове 
поле №60405 

56,50 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004444 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000014 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00037АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Бернове 
поле №60406 

48,50 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004445 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000015 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00038АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Бернове 
поле №60407 

34,90 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004446 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000016 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00039АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Бернове 
поле №60408 

6,10 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004421 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000017 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 



24/00040АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60601 

76,5 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004422 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000018 від 
21.08.2018 р., 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00041АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60602 

161,1 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004423 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000019 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00042АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60603 

28,7 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004424 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000020 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00043АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60604 

24,4 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004425 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000021 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 



24/00044АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60605 

11,3 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004426 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000022 від 
21.08.2018 р., 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00045АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60606 

3,2 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004427 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000023 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00046АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60607 

57,0 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004428 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000024 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00047АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60609 

12,5 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004429 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000025 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 



24/00048АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60511 

16,4 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004430 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000026 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00049АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

: Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60613 

6,3 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004431 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000027 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00050АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60615 

101,8 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004432 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000028 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00051АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле сої №60616 

69,6 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004434 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000029 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 



24/00052АН; 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60617 

87,1 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004435 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000030 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00053АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Вартиківці 
поле №60618 

24,9 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004436 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000031 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00054АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Дністрівка 
поле №60701 

101,5 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004437 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000032 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00055АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Дністрівка 
поле №60702 

48,0 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004438 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000033 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 



24/00056АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Дністрівка 
поле №60703 

47,2 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004439 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000034 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00057АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Дністрівка 
поле №60709 

17,3 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004440 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000035 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00058АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Дністрівка 
поле №60710 

27,0 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004441 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000036 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00059АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Дністрівка 
поле №60718 

5,1 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004442 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000037 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00060АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Комарів 
поле №60803 

25,40 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004455 – В від 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 



район, село Дністрівка, директор 
Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 

0954729951, 0673114621. 

17.08.2018 р., Акт 
обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000038 від 
21.08.2018 р., 

(Hоlyomortpha halys), 
зернівок роду 

(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00061АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Комарів 
поле №60804 

75,00 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004456 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000039 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00062АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Комарів 
поле №60809 

3,00 поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004457 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000040 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00063АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Комарів 
поле №60814 

17,20 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004458 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000041 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00064АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Комарів 
поле №60815 

2,00 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004459 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 



стану № 60/24-
6007/0000042 від 

21.08.2018 р. 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00065АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ", код 
згідно з ЄДРПОУ 35194398, 

юридична адреса: 60141, 
Чернівецька обл., Кельменецький 
район, село Дністрівка, директор 

Грифлюк Станіслав Васильович. тел. 
0954729951, 0673114621. 

Чернівецька обл., 
Кельменецький 

район с. Комарів 
поле №60818 

12,60 га поле сої 22.11.2018 р. №1539-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004433 – В від 
17.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000043 від 
21.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00066АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Братанівка, поле сої 

№50101 

96,2 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004366 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000044 від 
23.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00067АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Братанівка, поле сої 

№50102 

66,1 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004367 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000045 від 
23.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00068АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Братанівка, поле сої 

№50103 

36,3 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004368 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000046 від 
23.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 



(Striga spp.) 

24/00069АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Братанівка, поле сої 

№50104 

14,3 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004369 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000047 від 
23.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00070АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Братанівка, поле сої 

№50105 

61,8 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004370 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000048 від 
23.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00071АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Братанівка, поле сої 

№50106 

25,8 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004371 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000049 від 
23.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00072АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Братанівка, поле сої 

№50107 

25,3 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004372 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000050 від 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 



23.08.2018 р. (Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00073АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Братанівка, поле сої 

№50107 

0,2 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004373 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000051 від 
23.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00074АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Братанівка, поле сої 

№50108 

4,9 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004374 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000052 від 
23.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00075АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Братанівка, поле сої 

№50109 

2,4 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004375 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000053 від 
23.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00076АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Шебутинці, поле сої 

№50219 

69,1 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004376 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000054 від 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 



23.08.2018 р. (Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00077АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. 
Шебутинці, поле сої 

№50220 

65,7 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004377 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000055 від 
23.08.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00078АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

поле Чернівецька 
обл., Сокирянський 
район, с. Олексіївка, 

сої №50301 

11,2 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004378 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000056 від 
23.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00079АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Олексіївка, 
поле сої №50302 

38,9 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004379 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000057 від 
23.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00080АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Олексіївка, 
поле сої №50304 

38,8 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004380 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000058 від 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 



23.08.2018 р. 
 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00081АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Олексіївка, 
поле сої №50305 

8,1 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004381 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000061 від 
23.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00082АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Олексіївка, 
поле сої №50307 

26,4 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004382 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000062 від 
23.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00083АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Олексіївка, 
поле сої №50308 

11,7 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004383 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000063 від 
23.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00084АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Олексіївка, 
поле сої №50310 

9,1 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004384 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000064 від 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 



23.08.2018 р. 
 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00085АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Олексіївка, 
поле сої №50311 

62,0 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004385 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000065 від 
23.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00086АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Олексіївка, 
поле сої №50314 

75,5 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004386 – В від 
15.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000066 від 
23.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00087АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50815 

20,3 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004549 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000085 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00088АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50816 

22,2 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004550 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000086 від 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 



28.08.2018 р. 
 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00089АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50817 

6,1 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004551 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000069 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00090АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50823 

5,2 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004552 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000070 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00091АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50824 

23,3 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004553 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000071 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00092АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50827 

0,8 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004554 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000072 від 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 



28.08.2018 р. 
 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00093АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50828 

4,0 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004555 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000073 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00094АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50829 

8,8 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004556 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000074 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00095АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50830 

7,9 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004557 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000075 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00096АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50831 

3,9 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004558 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000076 від 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 



28.08.2018 р. 
 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00097АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50832 

15,1 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004559 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000077 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00098АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50833 

2,1 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004560 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000078 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00099АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50834 

7,9 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004561 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000079 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00100АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50842 

14,6 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004562 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000080 від 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 



28.08.2018 р. 
 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00101АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50843 

6,3 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004563 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000081 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00102АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50844 

5,2 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004564 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000082 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00103АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин, 
поле сої №50856 

2,4 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004565 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000083 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00104АО 

ТОВ «Сварог Буковина». (код згідно 
з ЄДРПОУ 35125900, юридична 
адреса: 60235, Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н., с. Ломачинці), 
директор Гаврилюк Юрій 

Васильович, тел. 0671222508 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, с. Коболчин 
поле сої №50861 

2,4 га поле сої 28.11.2018 р. №1564-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/004566 – В від 
23.08.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-

6007/0000084 від 
28.08.2018 р. 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 



24/00105АТ 

ФОП Молдован Віталій Іванович, 
(код згідно з ЄДРПОУ 2904121877, 

юридична адреса: 60030, 
Чернівецька обл., Хотинський 
район, село Рукшин, ВУЛИЦЯ 

ЧАПАЄВА, будинок 9) 

60030, Чернівецька 
обл., Хотинський 

район, село Рукшин, 
ВУЛИЦЯ 

ЧАПАЄВА, 
будинок 9 

640 м.кв фруктосховище 28.11.2018 р. №1573-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006310 – В від 
28.11.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6009/000007 від 

09.11.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00106 АО 

ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» 
Чернівецька обл. Сокирянський р-н, 

м. Новодністровськ, мікрорайон 
«Сонячний» будинок 12, кв.40 

Директор Нігалатій Віталій 
Миколайович т.0976052141 

 

Чернівецька обл. 
Сокирянський р-н, 
с. Новоолексіївка, 

вул. 
.Б.Хмельницького, 1 

1199,4 м.кв фруктосховище 14.12.2018 р. №1652-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006635 – В від 
12.12.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000093 від 

12.12.2018 р. 
 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00107 ВА 

ТОВ "Агрозахідтрейд", (код згідно з 
ЄДРПОУ 41483735, юридична 

адреса: 58009, Чернівецька обл., 
місто Чернівці, ПРОВУЛОК 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ, будинок 9), 
директор підприємства Краснійчук 
Павло Іванович, тел. 0663919373. 

 

Чернівецька обл., 
місто Чернівці, 

ПРОВУЛОК 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ

, будинок 9 

10000 м.кв. склад 14.12.2018 р. №1651-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/006643 – В від 
13.12.2018 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6010/000007 від 

14.12.2018 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармурового клопа 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівок роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспорозу сої 

(Cercospora kikuchii). 
соєвої нематоди 

(Heterodera glycines), 
рослин роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00108АК 

ПП "ЖАННА-Г", (код згідно з 
ЄДРПОУ 36687726, юридична 

адреса: Чернівецька обл.. 
Новоселицький  район с. Топорівці)  
керівник Гарасим Жанна Іванівна 

тел. 0955838539 

Чернівецька обл.. 
Новоселицький  

район с. Топорівці, 
вул. Садова 69 Б 

800,70 м.кв фруктосховище 21.01.2019 р.№102-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/000274 – В від 
18.01.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6009/000001 від 

21.01.2019 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 



середземноморська 
плодова муха (Ceratitis 

capitata) бура моніліозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00109АК 

ФОП Козуб Іван Петрович, (код 
згідно з ЄДРПОУ 2376203637, 

юридична адреса: 60311, 
Чернівецька обл., Новоселицький 

район, село Топорівці, вул. 
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 3) 

Чернівецька обл., 
Новоселицький 

район, село 
Топорівці, вул. 
Топорівська, 
будинок 29 б 

676,7 м.кв. фруктосховище 09.04.2019 р.№647-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002028 – В від 
04.04.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6009/000002 від 

05.04.2019 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00110ВА 

ФГ "ФРУТСТАР", код згідно з 
ЄДРПОУ 38178756, юридична 

адреса: 58000, Чернівецька обл., 
місто Чернівці, вул. ГЕРОЇВ 

МАЙДАНУ, будинок 77 В, квартира 
36, директор Крошна Галина 
Михайлівна тел. 0509138224. 

 

Чернівецька обл. м. 
Чернівці, вул. 
Коломийська, 
будинок 9 Б, 

175,0 м.кв. фруктосховище 09.04.2019 р.№648-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002027 – В від 
04.04.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6009/000003 від 

05.04.2019 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00111АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

2,33 га поле хрону 09.04.2019 р.№649-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002097 – В від 
08.04.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000001 від 

05.04.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, А2, 

в тому числі, бліда 
картопляна нематода 
(Globodera pallida), 
головня картоплі 

(Thecaphora solani), 
золотиста картопляна 
нематода (Globodera 

rostochiensis), коренева 
галова нематода 

(Meloidogyne enterolobii), 
колумбійська галова 
коренева нематода 

(Meloidogyne chitwoodi), 
несправжня колумбійська  

галова нематода 



(Meloidogyne fallax), 
нематода – кинджал 

(Xiphinema rivesi), рак 
картоплі (Synchytrium 

endobioticum), техаська 
коренева гниль 

(Phymatotrichopsis 
omnivore) 

24/00112АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

1,93 га поле полуниці 23.05.2019 р.№942-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002795 – В від 
21.05.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000003 від 

21.05.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, А2, 
в тому числі, коричнево-

мармуровий клоп 
Halyomorpha halys, 
антракноз суниці 

Colletotrichum acutatum 

24/00113АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

2,3182 га поле капусти 23.05.2019 р.№941-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002794 – В від 
21.05.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000002 від 

21.05.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, 

А2,в тому числі азіатська 
бавовникова совка 
Spodoptera litura, 

американська 
кукурудзяна совка 

Helicoverpa zea, 
єгипетська бавовникова 

совка Spodoptera littoralis, 
західний квітковий трипс 
Frankliniella occidentalis, 

зелена садова совка 
Chrysodeixis eriosoma, 
золотиста двопятниста 

совка Chrysodeixis 
chalcites, кукурудзяна 

листкова совка 
Spodoptera frugiperda, 
тютюнова білокрилка 

Bemisia tabaci, південна 
совка Spodoptera eridania 

24/00114АА 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Вижницький район, 

смт. Берегомет 
1,7909 га поле капусти 23.05.2019 р.№940-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002796 – В від 
21.05.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6005/000001 від 

21.05.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, 

А2,в тому числі азіатська 
бавовникова совка 
Spodoptera litura, 

американська 
кукурудзяна совка 

Helicoverpa zea, 
єгипетська бавовникова 

совка Spodoptera littoralis, 
західний квітковий трипс 
Frankliniella occidentalis, 

зелена садова совка 
Chrysodeixis eriosoma, 
золотиста двопятниста 



совка Chrysodeixis 
chalcites, кукурудзяна 

листкова совка 
Spodoptera frugiperda, 
тютюнова білокрилка 

Bemisia tabaci, південна 
совка Spodoptera eridania 

24/00115АР 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл.., 
Сторожинецький 
район, с. Ропча 

2,0 га поле капусти 23.05.2019 р.№943-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002797 – В від 
21.05.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6005/000002 від 

21.05.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, 

А2,в тому числі азіатська 
бавовникова совка 
Spodoptera litura, 

американська 
кукурудзяна совка 

Helicoverpa zea, 
єгипетська бавовникова 

совка Spodoptera littoralis, 
західний квітковий трипс 
Frankliniella occidentalis, 

зелена садова совка 
Chrysodeixis eriosoma, 
золотиста двопятниста 

совка Chrysodeixis 
chalcites, кукурудзяна 

листкова совка 
Spodoptera frugiperda, 
тютюнова білокрилка 

Bemisia tabaci, південна 
совка Spodoptera eridania 

24/00116АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

0,5729 га 
поле коренеплодів 

(морква, буряк, 
хрін) 

05.06.2019 р.№1083-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002977 – В від 
04.06.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000004 від 

04..06.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, А2, 

в тому числі, бліда 
картопляна нематода 
(Globodera pallida), 
головня картоплі 

(Thecaphora solani), 
золотиста картопляна 
нематода (Globodera 

rostochiensis), коренева 
галова нематода 

(Meloidogyne enterolobii), 
колумбійська галова 
коренева нематода 

(Meloidogyne chitwoodi), 
несправжня колумбійська  

галова нематода 
(Meloidogyne fallax), 
нематода – кинджал 

(Xiphinema rivesi), рак 
картоплі (Synchytrium 

endobioticum), техаська 
коренева гниль 

(Phymatotrichopsis 
omnivore) 



24/00117АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

0,5729 га 
поле коренеплодів 

(морква, буряк, 
хрін) 

05.06.2019 р.№1083-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002978 – В від 
04.06.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000005 від 

04.06.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, А2, 

в тому числі, бліда 
картопляна нематода 
(Globodera pallida), 
головня картоплі 

(Thecaphora solani), 
золотиста картопляна 
нематода (Globodera 

rostochiensis), коренева 
галова нематода 

(Meloidogyne enterolobii), 
колумбійська галова 
коренева нематода 

(Meloidogyne chitwoodi), 
несправжня колумбійська  

галова нематода 
(Meloidogyne fallax), 
нематода – кинджал 

(Xiphinema rivesi), рак 
картоплі (Synchytrium 

endobioticum), техаська 
коренева гниль 

(Phymatotrichopsis 
omnivore) 

24/00118АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

0,5729 га 
поле коренеплодів 

(морква, буряк, 
хрін) 

05.06.2019 р.№1083-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002979 – В від 
04.06.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000010 від 

04.06.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, А2, 

в тому числі, бліда 
картопляна нематода 
(Globodera pallida), 
головня картоплі 

(Thecaphora solani), 
золотиста картопляна 
нематода (Globodera 

rostochiensis), коренева 
галова нематода 

(Meloidogyne enterolobii), 
колумбійська галова 
коренева нематода 

(Meloidogyne chitwoodi), 
несправжня колумбійська  

галова нематода 
(Meloidogyne fallax), 
нематода – кинджал 

(Xiphinema rivesi), рак 
картоплі (Synchytrium 

endobioticum), техаська 
коренева гниль 

(Phymatotrichopsis 
omnivore) 



24/00119АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

0,5730 га 
поле коренеплодів 

(морква, буряк, 
хрін) 

05.06.2019 р.№1083-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002980 – В від 
04.06.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000008 від 

04.06.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, А2, 

в тому числі, бліда 
картопляна нематода 
(Globodera pallida), 
головня картоплі 

(Thecaphora solani), 
золотиста картопляна 
нематода (Globodera 

rostochiensis), коренева 
галова нематода 

(Meloidogyne enterolobii), 
колумбійська галова 
коренева нематода 

(Meloidogyne chitwoodi), 
несправжня колумбійська  

галова нематода 
(Meloidogyne fallax), 
нематода – кинджал 

(Xiphinema rivesi), рак 
картоплі (Synchytrium 

endobioticum), техаська 
коренева гниль 

(Phymatotrichopsis 
omnivore) 

24/00120АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

0,5730 га 
поле коренеплодів 

(морква, буряк, 
хрін) 

05.06.2019 р.№1083-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002981 – В від 
04.06.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000011 від 

04.06.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, А2, 

в тому числі, бліда 
картопляна нематода 
(Globodera pallida), 
головня картоплі 

(Thecaphora solani), 
золотиста картопляна 
нематода (Globodera 

rostochiensis), коренева 
галова нематода 

(Meloidogyne enterolobii), 
колумбійська галова 
коренева нематода 

(Meloidogyne chitwoodi), 
несправжня колумбійська  

галова нематода 
(Meloidogyne fallax), 
нематода – кинджал 

(Xiphinema rivesi), рак 
картоплі (Synchytrium 

endobioticum), техаська 
коренева гниль 

(Phymatotrichopsis 
omnivore) 



24/00121АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

0,5728 га 
поле коренеплодів 

(морква, буряк, 
хрін) 

05.06.2019 р.№1083-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002982 – В від 
04.06.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000009 від 

04.06.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, А2, 

в тому числі, бліда 
картопляна нематода 
(Globodera pallida), 
головня картоплі 

(Thecaphora solani), 
золотиста картопляна 
нематода (Globodera 

rostochiensis), коренева 
галова нематода 

(Meloidogyne enterolobii), 
колумбійська галова 
коренева нематода 

(Meloidogyne chitwoodi), 
несправжня колумбійська  

галова нематода 
(Meloidogyne fallax), 
нематода – кинджал 

(Xiphinema rivesi), рак 
картоплі (Synchytrium 

endobioticum), техаська 
коренева гниль 

(Phymatotrichopsis 
omnivore) 

24/00122АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

0,5726 га 
поле коренеплодів 

(морква, буряк, 
хрін) 

05.06.2019 р.№1083-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002983 – В від 
04.06.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000006 від 

04.06.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, А2, 

в тому числі, бліда 
картопляна нематода 
(Globodera pallida), 
головня картоплі 

(Thecaphora solani), 
золотиста картопляна 
нематода (Globodera 

rostochiensis), коренева 
галова нематода 

(Meloidogyne enterolobii), 
колумбійська галова 
коренева нематода 

(Meloidogyne chitwoodi), 
несправжня колумбійська  

галова нематода 
(Meloidogyne fallax), 
нематода – кинджал 

(Xiphinema rivesi), рак 
картоплі (Synchytrium 

endobioticum), техаська 
коренева гниль 

(Phymatotrichopsis 
omnivore) 



24/00123АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

0,5732 га 
поле коренеплодів 

(морква, буряк, 
хрін) 

05.06.2019 р.№1083-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002984 – В від 
04.06.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000007 від 

04.06.2019 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, А2, 

в тому числі, бліда 
картопляна нематода 
(Globodera pallida), 
головня картоплі 

(Thecaphora solani), 
золотиста картопляна 
нематода (Globodera 

rostochiensis), коренева 
галова нематода 

(Meloidogyne enterolobii), 
колумбійська галова 
коренева нематода 

(Meloidogyne chitwoodi), 
несправжня колумбійська  

галова нематода 
(Meloidogyne fallax), 
нематода – кинджал 

(Xiphinema rivesi), рак 
картоплі (Synchytrium 

endobioticum), техаська 
коренева гниль 

(Phymatotrichopsis 
omnivore) 

24/00124АА 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Мілієве 
Вижницький район 

Чернівецька область 
71 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1214-од 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
25.06.2019 р. 

№60/24-6008/000104 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002881-В. 

 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00125АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №1 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
64 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215-од 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000037 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002922-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00126АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №2 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
30 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000038 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002922-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 



24/00127АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №3 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
22 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000039 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002922-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00128АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №4 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
59 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000040 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002922-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00129АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №17 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
3 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000051 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002920-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00130АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №5 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
5 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000041 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002922-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00131АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №6 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
14 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000042 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002922-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00132АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №7 10 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000043 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002922-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00133АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №8 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
25 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000044 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002922-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 



24/00134АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №9 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
8 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-
6010/000045висново

к фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002920-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00135АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №10 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
4 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000046 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002920-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00136АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №11 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
2 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000047 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002920-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00137АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №12 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
6 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000048 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002920-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00138АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №13 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
4 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000049 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002920-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00139АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №14 с. Димка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
12 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000050 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002920-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00140АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №3 с. 
Багринівка 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

41 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000012 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002914-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 



24/00141АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №4 с. 
Багринівка 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

113 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000013 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002914-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00142АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №5 с. 
Багринівка 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

59 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000014 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002914-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00143АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №9 с. 
Багринівка 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

5 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000015 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002914-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00144АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №13 с. 
Багринівка 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

22 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000016 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002914-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00145АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №6 с. 
Багринівка 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

58 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000010 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ- 
09/002850-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00146АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №2 с. Купка 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
23 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000001 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002912-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00147АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №1 с. Карапчів 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
82 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000007 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002919-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 



24/00148АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №6 с. Карапчів 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
25 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000008 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002919-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00149АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №2 с. 
Йорданешти 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

35 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000005 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002924-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00150АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №7 с. 
Йорданешти 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

13 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000006 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002924-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00151АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №2 с. Старий 
Вовчинець 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

26 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000002 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002913-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00152АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №3 с. Старий 
Вовчинець 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

63 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000003 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002913-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00153АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №4 с. Старий 
Вовчинець 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

114 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000004 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002913-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00154АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №1 с. Стерче 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
24 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000017 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002915-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 



24/00155АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №2 с. Стерче 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
42 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000018 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002915-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00156АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №3 с. Стерче 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
5 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000019 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002915-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00157АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №4 с. Стерче 
Глибоцький район 

Чернівецька область 
34 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000020 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002915-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00158АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №6 с. Червона 
Діброва 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

58 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000009 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002918-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00159АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №2 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

40 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000052 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002921-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00160АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №3 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

29 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000053 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002921-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00161АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №4 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

19 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000054 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002923-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 



24/00162АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №5 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

12 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000055 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002923-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00163АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №6 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

2 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000056 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002923-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00164АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №7 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

21 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000057 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002923-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00165АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №8 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

9 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000058 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002923-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00166АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №9 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

42 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000059 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002923-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00167АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №10 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

18 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000060 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002923-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00168АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №11 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

6 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000061 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002923-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 



24/00169АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №12 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

43 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000062 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002923-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00170АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №13 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

65 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000063 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002923-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00171АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №6 с. 
Сучевени 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

15 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000064 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002923-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00172АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №1  с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

60 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000021 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002917-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00173АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №3 с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

20 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000022 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002917-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00174АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №4 с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

139 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000023 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002917-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00175АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №5 с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

30 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000024 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002917-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 



24/00176АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №7 с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

9 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000025 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002917-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00177АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №8 с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

140 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000026 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002917-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00178АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №9 с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

53 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000027 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002917-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00179АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №10  с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

62 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-
6010/0000228 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002917-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00180АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №11 с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

19 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000029 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002916-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00181АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №14  с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

19 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000030 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002916-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 



24/00182АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №15  с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

50 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000031 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002916-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00183АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №16 с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

4 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000032 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002916-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00184АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №20 с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

67 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000033 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002916-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00185АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №21 с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

2 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000034 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002916-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00186АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №22 с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

1 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000035 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002916-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00187АС 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

поле №23  с. 
Тереблече 

Глибоцький район 
Чернівецька область 

3 га Озимий ячмінь 27.06.2019 р. №1215 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
26.06.2019 р. 

№60/24-6010/000036 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

24.06.2019 р. №ФЛ-
09/002916-В 

Регульовані шкідливі 
організми (зокрема 

Tilletia controversa Kühn) 

24/00010 АМ 

Державне підприємство 
«Путильське лісове господарство» 
(код згідно з ЄДРПОУ 21448070), 

юридична адреса: 59100, 
Чернівецька обл., Путильський 

район, селище міського типу 
Путила, вулиця Шевченка, будинок 

3 Б, директор Фрей Петро 

Черемошське 
лісництво (кв.№28, 

кв.№36, кв.№27, 
кв.№35, кв.№5) 

4,0 га Ліс 19.07.2019 р. №1357-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/003590 – В від 
17.07.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Atropellis 
piniphila, Atropcllis 

pinicola, Cercoseptoria 
pini-densiflorae, Scirrhia 

acicola Scirrhia pini, 
Bursaphclenchus 



Прокопович стану № 60/24-
6008/000108 від 

17.07.2019 р. 
 

xylophilus A1, 
Monochamus altematus 
A1, Pissodes nemorensis 
A1, Pissodes strobi A1, 
Pissodes terminalis A1, 
Pissodes castaneus A1, 

Scolytus morawitzi A1, Ips 
acuminatus, Ips curvidens, 

Ips sexdentatus, Ips 
typographus 

24/00011 АМ 

Державне підприємство 
«Путильське лісове господарство» 
(код згідно з ЄДРПОУ 21448070), 

юридична адреса: 59100, 
Чернівецька обл., Путильський 

район, селище міського типу 
Путила, вулиця Шевченка, будинок 

3 Б, директор Фрей Петро 
Прокопович 

Черемошське 
лісництво (кв.№24, 

№46) 
2,6 га Ліс 19.07.2019 р. №1358-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/003593 – В від 
17.07.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6008/000109 від 

17.07.2019 р. 
 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Atropellis 
piniphila, Atropcllis 

pinicola, Cercoseptoria 
pini-densiflorae, Scirrhia 

acicola Scirrhia pini, 
Bursaphclenchus 
xylophilus A1, 

Monochamus altematus 
A1, Pissodes nemorensis 
A1, Pissodes strobi A1, 
Pissodes terminalis A1, 
Pissodes castaneus A1, 

Scolytus morawitzi A1, Ips 
acuminatus, Ips curvidens, 

Ips sexdentatus, Ips 
typographus 

24/00188АР 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "УПГ АГРО" 

(59016, Чернівецька обл., 
Сторожинецький район, село 
Слобода-Комарівці, ВУЛИЦЯ 

САДОВА, будинок 15, код ЄДРПОУ 
36747465) директор Богуславський 

Олег Борисович 
 

село Слобода-
Комарівці, 

Сторожинецький 
район Чернівецька 

область 

80 га Посіви ріпаку 31.07.2019 р. №1449-од 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
29.07.2019 р. 

№60/24-
6005/000007) 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

26.07.2019 р. №ФЛ-
24/003761-В 

Регульовані  шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі зернівки 
роду (Cailosobrus spp.), 

широкохобітний 
амбарний довгоносик 
(Caulophilus latinasus), 

капровий жук 
(Trogodemia granarium), 
коричнево-мармуровий 

клоп (Hоlyomortpha 
halys), рослини роду 
стрига (Striga spp.) 

24/00189АТ 

ФГ «Слава Переможцю» Голова ФГ 
– Сухар Іван Анатолійович. 

с. Каплівка, Хотинського району 
Чернівецької області 

Код згідно з ЄДРПОУ 34090893 
т. 0972980243 

Чернівецька обл, 
Хотинський р-н, с. 

Анадоли 
3,0 га Сливовий сад 01.08.2019 р. №1475-од 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
30.07.2019 р. 

№60/24-
6007/000027) 

висновок 
фітосанітарної 

експертизи №ФЛ-
24/003814-В від 

30.07.2019 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бурої моніліозна 

гниль (Monilinia 



fructicola) 

24/00003 АТ 
 

Фермерське господарство «Слава 
Переможцю» (код згідно з ЄДРПОУ 

34090893) Чернівецька обл., 
Хотинський р-н, с. Каплівка, голова 

ФГ Сухар Іван Анатолійович тел. 
0972980243. 

 

склад 1316,3 кв.м. 
знаходиться за 

адресою 
Чернівецька 

область, 
Хотинський район 

с. Анадоли 

1316,3 кв.м 
18,4 га 

Склад, сад 01.08.2019 р. №1476-од 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
30.07.2019 р. 

№60/24-
6007/000026, 

висновок 
фітосанітарної 

експертизи №ФЛ-
24/003812-В від 

30.07.2019 р., №ФЛ-
24/003813-В від 

30.07.2019 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бурої моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00023АТ 

Фермерське господарство "МАЯК 
НІЛ", код згідно з ЄДРПОУ 

35805740, юридична адреса: 60000, 
Чернівецька обл., Хотинський 
район, місто Хотин, ВУЛИЦЯ 

Л.УКРАЇНКИ, будинок 8, квартира 
33; голова господарства Латошкін 

Віталій Олександрович тел. 
0978741200. 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 

с. Данківці 

16,47 га 
452,4 м.кв 

сад 
фруктосховище 

01.08.2019 р. №1477-од 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
30.07.2019 р. 

№60/24-
6007/000025, 

висновок 
фітосанітарної 

експертизи №ФЛ-
24/003810-В від 

30.07.2019 р., №ФЛ-
24/003811-В від 

30.07.2019 р.. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бурої моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 



24/00107ВА 

ТОВ "Агрозахідтрейд", (код згідно з 
ЄДРПОУ 41483735, юридична 

адреса: 58009, Чернівецька обл., 
місто Чернівці, ПРОВУЛОК 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ, будинок 9), 
директор підприємства Краснійчук 
Павло Іванович, тел. 0663919373. 

Чернівецька обл., 
місто Чернівці, 

ПРОВУЛОК 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ

, будинок 9 

10000 м.кв. склад 01.08.2019 р. №1478-од 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
31.07.2019 р. 

№60/24-
6010/000064, 

висновок 
фітосанітарної 

експертизи №ФЛ-
24/003710-В від 

25.07.2019 р. 

Регульовані шкідливі 
організми  списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Hоlyomortpha halys), 

зернівки роду 
(Cailosobrus spp.) 
церкоспороз сої 

(Cercospora kikuchii), 
капровий жук 

(Trogodemia granarium), 
широкохобітний 

амбарний довгоносик 
(Caulophilus latinasus), 

соєва нематода 
(Heterodera glycines), 
рослини роду стрига 

(Striga spp.) 

24/00001 НО 

Фермерське господарство «ГАУКА» 
(код згідно з ЄДРПОУ 33731253) 

Чернівецька обл., Новоселицький р-
н, с. Припруття, голова ФГ Гаука 

Василь Миколайович тел. (03733) 5-
72-02, 0503381386 

Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н, 

с. Припруття 

40,8 га, 
1560 м.кв. 

Сад, 
склад 

05.08..2019 р. № 1497-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/003875 – В від 
02.08.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6009/000004 від 

02.08.2019 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 



24/00106 АО 

ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» 
м.Київ, МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 

будинок 17 
Директор Нігалатій Віталій 
Миколайович т.0976052141 

 

Чернівецька обл. 
Сокирянський р-н, 
с. Новоолексіївка, 

вул. 
.Б.Хмельницького, 1 

48,0 га Фруктовий сад 14.08.2019 р. №1576-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/003980 – В від 
08.08.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000036 від 

08.08.2019 р. 
 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00106 АО 

ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» 
Чернівецька обл. Сокирянський р-н, 

м. Новодністровськ, мікрорайон 
«Сонячний» будинок 12, кв.40 

Директор Нігалатій Віталій 
Миколайович т.0976052141 

 

Чернівецька обл. 
Сокирянський р-н, 
с. Новоолексіївка, 

вул. 
.Б.Хмельницького, 1 

1199,4 м.кв фруктосховище 14.08.2019 р. №1576-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/003980 – В від 
08.08.2019 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000036 від 

08.08.2019 р. 
 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00004 АО 

ТОВ "ДНІСТРОВІ САДИ" (код 
згідно з ЄДРПОУ 37066947) 

юридична адреса: 04080, м. Київ, 
вулиця Межигірська, будинок 87 – 

А, генеральний директор ТОВ 
„Дністрові сади” Черкес Олександр 

Вікторович тел. 0674477882. 
 

60235 Чернівецька 
обл., Сокирянський 

район, с. Селище 
20 га Яблуневий сад 13.09.2019 р. № 1765-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи №ФЛ-
24/004392-В від 

09.09.2019 р., Акт 
обстеження від 

09.09.2019 р. 
№60/24-6007/000039 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 



24/00190 АО 

Приватне підприємство 
"ГРІНЛАЙН" (60235, Чернівецька 

обл., Сокирянський район, село 
Ломачинці, код ЄДРПОУ 36404625) 

директор Чобан О.М. тел.. 
0373920258 

Чернівецька обл., 
Сокирянський 

район, село 
Ломачинці 

6 га 
Яблуневий і 
сливовий сад 

13.09.2019 р. № 1764-од 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи №ФЛ-
24/004391-В від 

09.09.2019 р., Акт 
обстеження від 

09.09.2019 р. 
№60/24-6007/000038 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 
niponensis), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), азіатська 

ягідна дрозофіла 
(Drosophila suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata) бура моніліозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00191 АЕ 

Сільськогосподарське товариство з 
обмеженою відповідальністю 

"УКРАЇНА" (59414, Чернівецька 
область, Заставнівський район, село 
Репужинці, код ЄДРПОУ 03801309) 

директор Козарійчук В.Д., тел.. 
0672474444 

Чернівецька 
область, 

Заставнівський 
район, с/рада 

Репужинецька, 
«Тік» урочище, 

буд.2 

560,70 кв.м. Зерносклад 10.10.2019р. №1944-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
10.10.2019 р. 

№60/24-6006/000015 
висновки 

фітосанітарної 
експертизи від 

10.10.2019р. №ФЛ-
24/004790-В та від 
10.10.2019р. №ФЛ-

24/004789-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі бразильська 
бобова зернівка (Zabrotes 
subfasciatus.L.), зернівки 
роду (CaLLosobruchus 

spp.L.), комірний 
довгоносик (Caulophilus 
latinasus.L.), капровий 

жук (Trogoderma 
granarium.L.), пурпурний 

церкоспороз сої 
(Cercospora kikuchii.L.), 
амброзія полинолиста 

(Ambrosia 
artemisiifolia.L.) 

24/00192 АЕ 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Заставнівський 
район, с. Чорний 
Потік, поле №1 

35,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №724-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002296-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6006/000001 
 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 



24/00193 АЕ 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Заставнівський 
район, с. Чорний 
Потік, поле №2 

66,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №724-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002296-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6006/000001 
 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00194 АЕ 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Заставнівський 
район, с. Чорний 
Потік, поле №3 

59,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №724-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002296-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6006/000001 
 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00195 АЕ 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Заставнівський 
район, с. Чорний 
Потік, поле №4 

80,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №724-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002296-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6006/000001 
 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 



24/00196 АЕ 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Заставнівський 
район, с. Чорний 
Потік, поле №5 

19,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №724-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002296-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6006/000001 
 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00197 АЕ 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Заставнівський 
район, с. Чорний 
Потік, поле №6 

53,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №724-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002296-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6006/000001 
 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00198 АЕ 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Заставнівський 
район, с. Чорний 
Потік, поле №7 

34,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №724-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002296-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6006/000001 
 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 



24/00199 АЕ 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Заставнівський 
район, с. Чорний 
Потік, поле №8 

102,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №724-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002296-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6006/000001 
 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00200 АЕ 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Заставнівський 
район, с. Чорний 
Потік, поле №9 

102,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №724-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002296-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6006/000001 
 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00201 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Кельменецький 
район с. Козиряни, 

поле №03 

34,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №723-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002312-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6011/000001 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 



24/00202 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Кельменецький 
район с. Козиряни, 

поле №06 

50,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №723-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002312-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6011/000001 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00203 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Кельменецький 
район с. Козиряни, 

поле №07 

50,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №723-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002312-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6011/000001 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00204 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Кельменецький 
район с. Козиряни, 

поле №09 

69,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №723-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002312-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6011/000001 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 



24/00205 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Кельменецький 
район с. Козиряни, 

поле №18 

95,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №723-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002312-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6011/000001 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00206 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Кельменецький 
район с. Лівинці, 

поле №06 

64,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №723-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002312-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6011/000001 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00207 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Кельменецький 
район с. Козиряни, 

поле №07 

62,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №723-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002312-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6011/000001 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 



24/00208 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Кельменецький 
район с. Козиряни, 

поле №08 

20,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №723-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002312-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6011/000001 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00209 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Кельменецький 
район с. Козиряни, 

поле №10 

44,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №723-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002312-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6011/000001 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 

24/00210 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59449, Чернівецька 

область, Заставнівський район, село 
Юрківці, вул. Центральна, 1Г, код 

ЄДРПОУ 40093326) 

Чернівецька  
область, 

Кельменецький 
район с. Козиряни, 

поле №11 

76,0 га Озимий ячмінь 16.06.2020 р. №723-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 
12.06.2020 р. 

№ФЛ09/002312-В, 
Акт обстеження від 
15.06.2020 р. АКТ 

№60/24-6011/000001 

Карликова сажка Tilletia 
controversa Kühhn,  

Церкоспорільозна гниль 
Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцес 

злаковий 
Gaeumannomyces 

graminis, Штихувата 
мозаїка ячменю Barley 

stripe mosaic virus 



24/00211 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Шебутинці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

0,93 га Плодовий сад 01.09.2020 р. №997-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
27.08.2020 р. 

№60/24-6007/000024 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

31.08.2020 р. №ЛФ-
24/002676-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 
східна плодожерка 
(Grapholita molesta), 

персикова плодожерка 
(Carposina niponensis), 
східна фруктова муха 
(Bactrocera dorsalis), 

японська яблунева муха 
(Rhagoletis pomonella), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), грушева вогнівка 
(Numonia pyrivorella) 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), молінозна гниль 

(Monilinia fructicola) 

24/00212 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Шебутинці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

0,927 га Плодовий сад 01.09.2020 р. №997-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
27.08.2020 р. 

№60/24-6007/000025 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

31.08.2020 р. №ЛФ-
24/002676-В 

 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 
східна плодожерка 
(Grapholita molesta), 

персикова плодожерка 
(Carposina niponensis), 
східна фруктова муха 
(Bactrocera dorsalis), 

японська яблунева муха 
(Rhagoletis pomonella), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), грушева вогнівка 
(Numonia pyrivorella) 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), молінозна гниль 

(Monilinia fructicola) 



24/00213 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Коболчин, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

0,704 га Плодовий сад 01.09.2020 р. №997-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
27.08.2020 р. 

№60/24-6007/000026 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

31.08.2020 р. №ЛФ-
24/002677-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 
східна плодожерка 
(Grapholita molesta), 

персикова плодожерка 
(Carposina niponensis), 
східна фруктова муха 
(Bactrocera dorsalis), 

японська яблунева муха 
(Rhagoletis pomonella), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), грушева вогнівка 
(Numonia pyrivorella) 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), молінозна гниль 

(Monilinia fructicola) 

24/00214 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Коболчин, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

0,756 га Плодовий сад 01.09.2020 р. №997-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
27.08.2020 р. 

№60/24-6007/000027 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

31.08.2020 р. №ЛФ-
24/002677-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 
східна плодожерка 
(Grapholita molesta), 

персикова плодожерка 
(Carposina niponensis), 
східна фруктова муха 
(Bactrocera dorsalis), 

японська яблунева муха 
(Rhagoletis pomonella), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), грушева вогнівка 
(Numonia pyrivorella) 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), молінозна гниль 

(Monilinia fructicola) 



24/00215 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Коболчин, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

0,698 га Плодовий сад 01.09.2020 р. №997-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
27.08.2020 р. 

№60/24-6007/000028 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

31.08.2020 р. №ЛФ-
24/002677-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 
східна плодожерка 
(Grapholita molesta), 

персикова плодожерка 
(Carposina niponensis), 
східна фруктова муха 
(Bactrocera dorsalis), 

японська яблунева муха 
(Rhagoletis pomonella), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), грушева вогнівка 
(Numonia pyrivorella) 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), молінозна гниль 

(Monilinia fructicola) 

24/00216 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

1,823 га Плодовий сад 01.09.2020 р. №997-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
27.08.2020 р. 

№60/24-6007/000029 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

31.08.2020 р. №ЛФ-
24/002678-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 
східна плодожерка 
(Grapholita molesta), 

персикова плодожерка 
(Carposina niponensis), 
східна фруктова муха 
(Bactrocera dorsalis), 

японська яблунева муха 
(Rhagoletis pomonella), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), грушева вогнівка 
(Numonia pyrivorella) 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), молінозна гниль 

(Monilinia fructicola) 



24/00217 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

1,838 га Плодовий сад 01.09.2020 р. №997-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
27.08.2020 р. 

№60/24-6007/000030 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

31.08.2020 р. №ЛФ-
24/002678-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 
східна плодожерка 
(Grapholita molesta), 

персикова плодожерка 
(Carposina niponensis), 
східна фруктова муха 
(Bactrocera dorsalis), 

японська яблунева муха 
(Rhagoletis pomonella), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), грушева вогнівка 
(Numonia pyrivorella) 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), молінозна гниль 

(Monilinia fructicola) 

24/00023АТ 

Фермерське господарство "МАЯК 
НІЛ", код згідно з ЄДРПОУ 

35805740, юридична адреса: 60000, 
Чернівецька обл., Хотинський 
район, місто Хотин, ВУЛИЦЯ 

Л.УКРАЇНКИ, будинок 8, квартира 
33; голова господарства Латошкін 

Віталій Олександрович тел. 
0978741200. 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 

с. Данківці 

16,47 га 
452,4 м.кв 

сад 
фруктосховище 

15.09.2020 р. №1046-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002706 – В від 

01.09.2020 р., 
Висновок 

фітосанітарної 
експертизи № ФЛ-
24/002707 – В від 
01.09.2020 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000031 від 

02.09.2020 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 



24/00003 АТ 

Фермерське господарство «Слава 
Переможцю» (код згідно з ЄДРПОУ 

34090893) Чернівецька обл., 
Хотинський р-н, с. Каплівка, голова 

ФГ Сухар Іван Анатолійович тел. 
0972980243. 

 

склад 1316,3 кв.м. 
знаходиться за 

адресою 
Чернівецька 

область, 
Хотинський район 

с. Анадоли 

1316,3 кв.м 
18,4 га 

Склад, сад 15.09.2020 р. №1047-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/002708 – В від 
01.09.2020 р., № 

ФЛ-24/002709 – В 
від 01.09.2020 р.,   

Акт обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000032 від 

02.09.2020 р. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00218 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БУКОВИНСЬКИЙ САД" (60230, 
Чернівецька обл., Сокирянський 

район, село Сербичани, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 1, код 
ЄДРПОУ 31769327) Директор 

О.Ф.Козак тел. 0672769540 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

70 га 
Плодовий сад 

(яблука) 
24.09.2020 р. №1073-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
24.09.2020 р. 

№60/24-
6007/000034, 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

24.09.2020 р. №ЛФ-
24/003102-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 
східна плодожерка 
(Grapholita molesta), 

персикова плодожерка 
(Carposina niponensis), 
східна фруктова муха 
(Bactrocera dorsalis), 

японська яблунева муха 
(Rhagoletis pomonella), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), грушева вогнівка 
(Numonia pyrivorella) 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), молінозна гниль 

(Monilinia fructicola) 



24/00219 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БУКОВИНСЬКИЙ САД" (60230, 
Чернівецька обл., Сокирянський 

район, село Сербичани, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 1, код 

ЄДРПОУ 31769327) 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

5,0 га 
Плодовий сад 

(слива) 
24.09.2020 р. №1073-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
24.09.2020 р. 

№60/24-
6007/000035, 

висновокфітосанітар
ної експертизи від 

24.09.2020 р. №ЛФ-
24/003104-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровийо клоп 
(Halyomorpha halys), 
східна плодожерка 
(Grapholita molesta), 

персикова плодожерка 
(Carposina niponensis), 
східна фруктова муха 
(Bactrocera dorsalis), 

японська яблунева муха 
(Rhagoletis pomonella), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), молінозна гниль 

(Monilinia fructicola) 

24/00220 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БУКОВИНСЬКИЙ САД" (60230, 
Чернівецька обл., Сокирянський 

район, село Сербичани, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 1, код 
ЄДРПОУ 31769327) Директор 

О.Ф.Козак тел. 0672769540 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

18 га 
Плодовий сад 

(груша) 
24.09.2020 р. №1073-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
24.09.2020 р. 

№60/24-
6007/000036, 

висновокфітосанітар
ної експертизи від 

24.09.2020 р. №ЛФ-
24/003105-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 
східна плодожерка 
(Grapholita molesta), 

персикова плодожерка 
(Carposina niponensis), 
східна фруктова муха 
(Bactrocera dorsalis), 

японська яблунева муха 
(Rhagoletis pomonella), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), грушева вогнівка 
(Numonia pyrivorella) 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), молінозна гниль 

(Monilinia fructicola) 

24/00221 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БУКОВИНСЬКИЙ САД" (60230, 
Чернівецька обл., Сокирянський 

район, село Сербичани, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 1, код 
ЄДРПОУ 31769327) Директор 

О.Ф.Козак тел. 0672769540 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

850 кв.м. фруктосховище 24.09.2020 р. №1073-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
24.09.2020 р. 

№60/24-
6007/000033, 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

24.09.2020 р. №ЛФ-
24/003103-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 



плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00222 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю " АГРО-ФРУКТ " 

(60230, Чернівецька обл., 
Сокирянський район, село 

Сербичани, САДОВА, будинок 2, 
код ЄДРПОУ 43096398) директор 

В.А.Ладан тел. 0672769540 

с. Коболчин, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

146,9  кв.м. фруктосховище 24.09.2020 р. №1074-ОД 23.06.2022 р. №555-од 

Акт обстеження від 
24.09.2020 р. 

№60/24-
6007/000037, 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

24.09.2020 р. №ЛФ-
24/003101-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00223 АА 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЗАХІДАГРО" 

(59210, Чернівецька обл., 
Вижницький р-н, місто Вашківці, 

ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, будинок 1, код 
ЄДРПОУ 40635092) 

с. Замостя, 
Вижницького 

району 
Чернівецької 

області 

152 га Озимий ячмінь 01.07.2021 №976-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
23.06.2021 р. 

№60/24-
6005/000001, 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

18.06.2021 р. №ФЛ-
22/001351-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 



24/00224 АС 

Приватне підприємство "КУПА 
БЮЛД" (60400, Чернівецька обл., 
Глибоцький р-н, селище міського 

типу Глибока, ВУЛИЦЯ 
ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 47 Д, 

код ЄДРПОУ 33800426) 

Чернівецька обл., 
Глибоцький р-н, с. 

Тереблече 
55,62 га Озимий ячмінь 01.07.2021 №975-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
23.06.2021 р. 

№60/24-
6005/000002, 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

18.06.2021 р. №ФЛ-
22/001350-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00225 АН 

Фермерське господарство "ІЛАШ" 
(60100, Чернівецька обл., 

Кельменецький р-н, селище міського 
типу Кельменці, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 
будинок 3, код ЄДРПОУ 35194382) 

Чернівецька обл., 
Кельменецький р-н, 

селище міського 
типу Кельменці 

24га Озимий ячмінь 01.07.2021 №974-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
24.06.2021 р. 

№60/24-
6007/000008, та 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

18.06.2021 р. №ФЛ-
22/001411-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00226 АН 

Фермерське господарство "ІЛАШ" 
(60100, Чернівецька обл., 

Кельменецький р-н, селище міського 
типу Кельменці, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 
будинок 3, код ЄДРПОУ 35194382) 

Чернівецька обл., 
Кельменецький р-н, 

селище міського 
типу Кельменці 

46 га Озимий ячмінь 01.07.2021 №974-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
24.06.2021 р. 

№60/24-
6007/000009, та 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

18.06.2021 р. №ФЛ-
22/001411-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 



24/00227 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДНІСТРОВІ 

РОСИ" (60141, Чернівецька обл., 
Кельменецький р-н, село Дністрівка, 

ВУЛИЦЯ ТИХА, будинок 24, код 
ЄДРПОУ 35194398) 

Чернівецька обл., 
Кельменецький р-н, 

село Комарів 
81,8 га Озимий ячмінь 01.07.2021 №974-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
23.06.2021 р. 

№60/24-
6007/000004, та 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

18.06.2021 р. №ФЛ-
22/001353-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00228 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДНІСТРОВІ 

РОСИ" (60141, Чернівецька обл., 
Кельменецький р-н, село Дністрівка, 

ВУЛИЦЯ ТИХА, будинок 24, код 
ЄДРПОУ 35194398) 

Чернівецька обл., 
Кельменецький р-н, 

село Комарів 
53,5 га Озимий ячмінь 01.07.2021 №972-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
23.06.2021 р. 

№60/24-
6007/000005, та 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

18.06.2021 р. №ФЛ-
22/001354-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00229 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДНІСТРОВІ 

РОСИ" (60141, Чернівецька обл., 
Кельменецький р-н, село Дністрівка, 

ВУЛИЦЯ ТИХА, будинок 24, код 
ЄДРПОУ 35194398) 

Чернівецька обл., 
Кельменецький р-н, 

село Лівинці 
106,7 га Озимий ячмінь 01.07.2021 №972-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
23.06.2021 р. 

№60/24-
6007/000006, та 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

18.06.2021 р. №ФЛ-
22/001355-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 



24/00230 АН 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДНІСТРОВІ 

РОСИ" (60141, Чернівецька обл., 
Кельменецький р-н, село Дністрівка, 

ВУЛИЦЯ ТИХА, будинок 24, код 
ЄДРПОУ 35194398) 

Чернівецька обл., 
Кельменецький р-н, 

село Лівинці 
133,9 га Озимий ячмінь 01.07.2021 №972-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
23.06.2021 р. 

№60/24-
6007/000007, та 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

18.06.2021 р. №ФЛ-
22/001356-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00023АТ 

Фермерське господарство "МАЯК 
НІЛ", код згідно з ЄДРПОУ 

35805740, юридична адреса: 60000, 
Чернівецька обл., Хотинський 
район, місто Хотин, ВУЛИЦЯ 

Л.УКРАЇНКИ, будинок 8, квартира 
33; голова господарства Латошкін 

Віталій Олександрович тел. 
0978741200. 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 

с. Данківці 

16,5076 га 
452,4 м.кв 

сад 
фруктосховище 

12.07.2021 №1044-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи №ФЛ-
24/002304-В від 

07.07.2021 р., 
Висновок 

фітосанітарної 
експертизи №ФЛ-
24/002303-В від 

07.07.20210 р., Акт 
обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану від 09.07.2021 

р. №60/24-
6007/000010, Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану від 09.07.2021 

р. №60/24-
6007/000011. 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00231 АТ 

Фермерське господарство "Слава 
Переможцю" (код згідно з ЄДРПОУ 

34090893, юридична адреса: 
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. 

Каплівка) 

Чернівецька обл., 
Хотинський р-н, с. 

Анадоли, 
19,87 га Яблуневий сад 14.07.2021 №1068-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
09.07.2021 р. 

№60/24-
6007/000013, 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

07.07.2021 р. №ФЛ-
24/002299-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 



вогнівка (Numonia 
pyrivorella), яблунева 

муха (Rhagoletis 
pomonella), молінозна 

гниль (Monilinia 
fructicola) 

24/00232 АТ 

Фермерське господарство "Слава 
Переможцю" (код згідно з ЄДРПОУ 

34090893, юридична адреса: 
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. 

Каплівка) 

Чернівецька обл., 
Хотинський р-н, с. 

Анадоли, 
1216,3 м.кв. Фруктосховище 14.07.2021 №1067-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
09.07.2021 р. 

№60/24-
6007/000012, 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

07.07.2021 р. №ФЛ-
24/002300-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00233 АТ 

ФОП Сухар Іван Анатолійович 
(ідентифікаційний код 3109915495, 
юридична адреса: Чернівецька обл., 

Хотинський р-н, с. Каплівка, вул. 
Гагаріна, 42) 

Чернівецька обл., 
Хотинський р-н, с. 

Анадоли, 
100 м.кв Фруктосховище 14.07.2021 №1066-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
09.07.2021 р. 

№60/24-
6007/000014, 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

07.07.2021 р. №ФЛ-
24/002301-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 



24/00234 АТ 

ФОП Сухар Іван Анатолійович 
(ідентифікаційний код 3109915495, 
юридична адреса: Чернівецька обл., 

Хотинський р-н, с. Каплівка, вул. 
Гагаріна, 42) 

Чернівецька обл., 
Хотинський р-н, с. 

Анадоли, 
6,43 га Яблуневий сад 14.07.2021 №1069-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
09.07.2021 р. 

№60/24-
6007/000015, 

Висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

07.07.2021 р. №ФЛ-
24/002302-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00211 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Шебутинці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

0,93 га Плодовий сад 16.09.2021 р. №1419-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
13.09.2021 р. 

№60/24-6007/000077 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

10.09.2021 р. №ФЛ-
24/003179-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 



24/00212 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Шебутинці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

0,927 га Плодовий сад 16.09.2021 р. №1419-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
13.09.2021 р. 

№60/24-6007/000078 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

10.09.2021 р. №ФЛ-
24/003180-В  

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00213 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Коболчин, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

0,704 га Плодовий сад 16.09.2021 р. №1419-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
13.09.2021 р. 

№60/24-6007/000079 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

09.09.2021 р. №ФЛ-
24/003154-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 



24/00214 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Коболчин, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

0,756 га Плодовий сад 16.09.2021 р. №1419-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
13.09.2021 р. 

№60/24-6007/000080 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

09.09.2021 р. №ФЛ-
24/003153-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00215 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Коболчин, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

0,698 га Плодовий сад 16.09.2021 р. №1419-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
13.09.2021 р. 

№60/24-6007/000081 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

09.09.2021 р. №ФЛ-
24/003155-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 



24/00216 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

1,823 га Плодовий сад 16.09.2021 р. №1419-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
13.09.2021 р. 

№60/24-6007/000082 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

10.09.2021 р. №ФЛ-
24/003182-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00217 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФРУКТИ 

ПОДІЛЛЯ" (32354, Хмельницька 
область, Кам’янець-Подільський 
район, село Кульчіївці, вулиця 

Сонячна, будинок 29, код ЄДРПОУ 
41692408) 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

1,838 га Плодовий сад 16.09.2021 р. №1419-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
13.09.2021 р. 

№60/24-6007/000083 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 

10.09.2021 р. №ФЛ-
24/003181-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 



24/00218 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БУКОВИНСЬКИЙ САД" (60230, 
Чернівецька обл., Сокирянський 

район, село Сербичани, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 1, код 
ЄДРПОУ 31769327) Директор 

О.Ф.Козак тел. 0672769540 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

97 га 
Плодовий сад 

(яблука) 
01.11.2021 р. №1792-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
18.10.2021 р. 

№60/24-
6007/000084, 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

13.10.2021 р. №ФЛ-
24/003439-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00219 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БУКОВИНСЬКИЙ САД" (60230, 
Чернівецька обл., Сокирянський 

район, село Сербичани, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 1, код 

ЄДРПОУ 31769327) 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

5,0 га 
Плодовий сад 

(слива) 
01.11.2021 р. №1792-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
18.10.2021 р. 

№60/24-
6007/000086, 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

13.10.2021 р. №ФЛ-
24/003441-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 



24/00220 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БУКОВИНСЬКИЙ САД" (60230, 
Чернівецька обл., Сокирянський 

район, село Сербичани, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 1, код 
ЄДРПОУ 31769327) Директор 

О.Ф.Козак тел. 0672769540 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

18 га 
Плодовий сад 

(груша) 
01.11.2021 р. №1792-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
18.10.2021 р. 

№60/24-
6007/000085, 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

13.10.2021 р. №ФЛ-
24/003440-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00221 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БУКОВИНСЬКИЙ САД" (60230, 
Чернівецька обл., Сокирянський 

район, село Сербичани, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 1, код 
ЄДРПОУ 31769327) Директор 

О.Ф.Козак тел. 0672769540 

с. Романківці, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

850 кв.м. фруктосховище 01.11.2021 р. №1792-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
18.10.2021 р. 

№60/24-
6007/000087, 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

13.10.2021 р. №ФЛ-
24/003438-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 



24/00113АТ 

ФГ "ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ", код згідно з 
ЄДРПОУ 42318817, юридична 

адреса: 59233, Чернівецька обл., 
Вижницький район, смт. Берегомет, 

вул. Підкрайська, будинок 37, 
директор директор Шупарський 
Василь Іванович тел. 0973077142 

Чернівецька обл., 
Хотинський район, 
село Перебиківці 

2,3182 га поле капусти 01.11.2021 р. №1797-од 12.10.2022 р. №812-ОД 

Висновок 
фітосанітарної 

експертизи № ФЛ-
24/003445 – В від 
28.10.2021 р., Акт 

обстеження на 
встановлення 

фітосанітарного 
стану № 60/24-
6007/000092 від 

28.10.2021 р. 

Регульовані шкідливі  
організми списку А1, 

А2,в тому числі азіатська 
бавовникова совка 
Spodoptera litura, 

американська 
кукурудзяна совка 

Helicoverpa zea, 
єгипетська бавовникова 

совка Spodoptera littoralis, 
західний квітковий трипс 
Frankliniella occidentalis, 

зелена садова совка 
Chrysodeixis eriosoma, 
золотиста двопятниста 

совка Chrysodeixis 
chalcites, кукурудзяна 

листкова совка 
Spodoptera frugiperda, 
тютюнова білокрилка 

Bemisia tabaci, південна 
совка Spodoptera eridania 

24/00222 АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю " АГРО-ФРУКТ " 

(60230, Чернівецька обл., 
Сокирянський район, село 

Сербичани, САДОВА, будинок 2, 
код ЄДРПОУ 43096398) директор 

В.А.Ладан тел. 0672769540 

с. Коболчин, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

146,9  кв.м. фруктосховище 01.11.2021 р. №1798-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
18.10.2021 р. 

№60/24-
6007/000088, 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

13.10.2021 р. №ФЛ-
24/003442-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 



24/00235АО 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АГРОСАД - 
2005" (60230, Чернівецька обл., 

Сокирянський район, село 
Шебутинці, вул.. Грушевського,38-а, 

код ЄДРПОУ 33259788) 

с. Романківці, вул.. 
Залізнична, 8-А, 
Сокирянського 

району, 
Чернівецької 

області 

765,8 кв. м фруктосховище 15.11.2021 р. №1886-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
18.10.2021 р. 

№60/24-
6007/000089, 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

13.10.2021 р. № ФЛ-
24/003443-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Grapholita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), східна 
фруктова муха 

(Bactrocera dorsalis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 

pomonella), молінозна 
гниль (Monilinia 

fructicola) 

24/00236АО 

Фермерське господарство 
"АГРОГРАНД" (60226, Чернівецька 

обл., Сокирянський р-н, с. 
Романківці, вул. Гагаріна, буд.17, 

код ЄДРПОУ 37610523) 

с. Сербичани, 
Сокирянського 

району 
Чернівецької 

області 

2,6628 га поле моркви 15.11.2021 р. №1885-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
18.10.2021 р. 

№60/24-
6007/000089, 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

13.10.2021 р. №ФЛ-
22/003443-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2,  
в тому числі коричнево-

мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys), 

азіатська ягідна 
дрозофіла (Drosophila 

suzukii), східна 
плодожерка (Graphoiita 

molesta), персикова 
плодожерка (Carposina 

niponensis), 
середземноморська 

плодова муха (Ceratitis 
capitata), грушева 
вогнівка (Numonia 

pyrivorella), яблунева 
муха (Rhagoletis 
pomonella),бура 

моніліозна гниль 
(Monilinia fructicola, бліда 

картопляна нематода 
(Globodera pallida (Stone) 

Behrens), золотиста 
картопляна нематода 

(Globodera rostochiensis 
(Woll) M.et.St. ), 

колумбійська галова 
коренева нематода 

(Meloidogyne chitwoodi 
Golden et.al. 



24/00237АА 

ДП "БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛМГ" 
(59233, Чернівецька обл., 

Вижницький р-н, смт. Берегомет, 
вул.. Центральна, будинок 55, код 

ЄДРПОУ 21438976) 

с. Лопушна, 
Вижницького 

району, 
Чернівецької 

області 

13,1 га лісонасадження 17.11.2021 р. №1904-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
16.11.2021 р. 

№60/24-
6005/000011) 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

16.11.2021 р. № ФЛ-
24/003446-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2,  
в тому числі Monochamus 
spp., Pissodes nemorensis, 
Pissodes strobi, Pissodes 

terminalis, Pissodes 
castaneus та Scolytus 

morawitzi 

24/00238АМ 

ДП "ПУТИЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП" 
(59101, Чернівецька обл., 

Вижницький р-н, смт. Путила, вул. 
Шевченка Т., будинок 3Б, код 

ЄДРПОУ 21448070) 

с. Сергії, 
Вижницького 

району, 
Чернівецької 

області 

5,7 га лісонасадження 26.11.2021 р. №1976-ОД 12.10.2022 р. №812-ОД 

Акт обстеження від 
24.11.2021 р. 

№60/24-
6005/000012) 

висновок 
фітосанітарної 
експертизи від 

24.11.2021 р. № ФЛ-
24/003447-В 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2,  
в тому числі Monochamus 
spp., Pissodes nemorensis, 
Pissodes strobi, Pissodes 

terminalis, Pissodes 
castaneus та Scolytus 

morawitzi 

24/00239АЕ 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Погорілівка 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

67,6 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №589-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001866 

В/1/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00240АЕ 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Погорілівка 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

22,6 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №589-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001866 

В/2/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00241АЕ 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Погорілівка 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

63,3 га  Озимий ячмінь 08.07.2022р. №589-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001866 

В/3/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 



24/00242АЕ 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Погорілівка 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

16,3 га  Озимий ячмінь 08.07.2022р. №589-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001866 

В/4/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00243АЕ 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Погорілівка 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

69,5 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №589-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001866 

В/5/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00244АЕ 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Погорілівка 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

66,1 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №589-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001866 

В/6/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00245АЕ 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Погорілівка 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

35,0 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №589-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001866 

В/7/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00246АЕ 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Погорілівка 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

44,2 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №589-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001866 

В/8/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 



24/00247АК 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Зелений Гай 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

91,2 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №588-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000002-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001867 

В/1/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00248АК 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Зелений Гай 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

55,6 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №588-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000002-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001867 

В/2/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00249АК 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Зелений Гай 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

12,8 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №588-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000002-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001867 

В/3/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00250АК 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Зелений Гай 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

25,8 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №588-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000002-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001867 

В/4/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00251АК 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Зелений Гай 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

26,2 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №588-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000002-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001867 

В/5/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 



24/00252АК 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Зелений Гай 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

11,3 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №588-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000002-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001867 

В/6/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00253АК 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Зелений Гай 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

20,2 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №588-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000002-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001867 

В/7/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00254АК 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Зелений Гай 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

50,7 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №588-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000002-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001867 

В/8/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00255АК 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Зелений Гай 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

25,2 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №588-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000002-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001867 

В/9/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00256АК 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Зелений Гай 
Чернівецького 

району, 
Чернівецької 

області  

21,6 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №588-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6006/000002-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001867 

В/10/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 



24/00257АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

29,2 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/1/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00258АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

69,9 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/2/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00259АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

33,2 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/3/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00260АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

57,4 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/4/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00261АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

50,3 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/5/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 



24/00262АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

48,9 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/6/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00263АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

70,5 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/7/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00264АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

84,2 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/8/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00265АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

27,2 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/9/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00266АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

83,7 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/10/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 



24/00267АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

28,1 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/11/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00268АН 

ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ 
БУКОВИНА" (59440, Чернівецька 
обл., Чернівецький р-н, с. Юрківці, 
вул. Центральна, 1Г, код згідно з 

ЄДРПОУ 40093326) 

с. Козиряни 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

66,0 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №587-ОД  

Акт обстеження від 
04.07.2022 р. № 

13/24-6007/000001-В 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
28.06.2022 р. № 
РН/018-001865 

Н/12/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00269АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ" (60141, 
Чернівецька обл., Дністровський р-н, 
село Дністрівка, вул. Тиха, будинок 

24, код ЄДРПОУ 35194398) 

с. Вартиківці 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

84,8 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №586-ОД  

Акт обстеження від 
01.07.2022 р. № 

60/24-6007/0000010 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
29.06.2022 р. № 

РН/021-001662 Н/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00270АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ" (60141, 
Чернівецька обл., Дністровський р-н, 
село Дністрівка, вул. Тиха, будинок 

24, код ЄДРПОУ 35194398) 

с. Вартиківці 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

28,8 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №586-ОД  

Акт обстеження від 
01.07.2022 р. № 

60/24-6007/0000011 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
29.06.2022 р. № 

РН/021-001663 Н/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00271АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ" (60141, 
Чернівецька обл., Дністровський р-н, 
село Дністрівка, вул. Тиха, будинок 

24, код ЄДРПОУ 35194398) 

с. Вартиківці 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

24,4 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №586-ОД  

Акт обстеження від 
01.07.2022 р. № 

60/24-6007/0000012 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
29.06.2022 р. № 

РН/021-001664 Н/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 



24/00272АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ" (60141, 
Чернівецька обл., Дністровський р-н, 
село Дністрівка, вул. Тиха, будинок 

24, код ЄДРПОУ 35194398) 

с. Вартиківці 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

12,9 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №586-ОД  

Акт обстеження від 
01.07.2022 р. № 

60/24-6007/0000013 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
29.06.2022 р. № 

РН/021-001665 Н/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00273АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ" (60141, 
Чернівецька обл., Дністровський р-н, 
село Дністрівка, вул. Тиха, будинок 

24, код ЄДРПОУ 35194398) 

с. Вартиківці 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

45,8 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №586-ОД  

Акт обстеження від 
01.07.2022 р. № 

60/24-6007/0000014 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
29.06.2022 р. № 

РН/021-001666 Н/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00274АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ" (60141, 
Чернівецька обл., Дністровський р-н, 
село Дністрівка, вул. Тиха, будинок 

24, код ЄДРПОУ 35194398) 

с. Вартиківці 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

62,4 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №586-ОД  

Акт обстеження від 
01.07.2022 р. № 

60/24-6007/0000015 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
29.06.2022 р. № 

РН/021-001667 Н/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00275АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ" (60141, 
Чернівецька обл., Дністровський р-н, 
село Дністрівка, вул. Тиха, будинок 

24, код ЄДРПОУ 35194398) 

с. Вартиківці 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

55,1 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №586-ОД  

Акт обстеження від 
01.07.2022 р. № 

60/24-6007/0000016 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
29.06.2022 р. № 

РН/021-001668 Н/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00276АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ" (60141, 
Чернівецька обл., Дністровський р-н, 
село Дністрівка, вул. Тиха, будинок 

24, код ЄДРПОУ 35194398) 

с. Вартиківці 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

3,6 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №586-ОД  

Акт обстеження від 
01.07.2022 р. № 

60/24-6007/0000017 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
29.06.2022 р. № 

РН/021-001669 Н/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 



24/00277АН 

ТОВ "ДНІСТРОВІ РОСИ" (60141, 
Чернівецька обл., Дністровський р-н, 
село Дністрівка, вул. Тиха, будинок 

24, код ЄДРПОУ 35194398) 

с. Вартиківці 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

4,0 га Озимий ячмінь 08.07.2022р. №586-ОД  

Акт обстеження від 
01.07.2022 р. № 

60/24-6007/0000018 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
29.06.2022 р. № 

РН/021-001670 Н/22 

Регульовані шкідливі 
організми списку А1, А2, 

в тому числі Tilletia 
controversa, 

Pseudocercosporella 
herpotrichoides, 

Gaeumannomyces 
graminis, Barley stripe 

mosaic virus 

24/00278АН 

ТОВ "Сварог-Буковина" (60125, 
Чернівецька область, Дністровський 
район, село Лівинці, вул. Головна, 
буд. 1-А, код ЄДРПОУ 35125900) 

с. Васкауци 
Дністровського 

району, 
Чернівецької 

області  

1194 кв.м. Склад 08.07.2022р. №585-ОД  

Акт обстеження від 
14.06.2022 р. № 

60/24-6007/000009 
висновок 

фітосанітарної 
експертизи від 
10.06.2022 р. № 

РН/021-001671 Н/22 

Регульовані шкідливі 
організми  списку А1, А2, 
в тому числі Карликової 
сажки Tilletia controversa 
К hn, Церкоспорільозної 
гнилі Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, Гайманоміцесу 

злакового 
Gaeumannomyces 

graminis, Штрихуватої 
мозаїки ячменю Barley 

stripe mosaic virus, 
гессенської мухи 

(Mayetiola destructor 
Say.), амброзії 

полинолистої (Ambrosia 
artemisiifolia L.) амброзії 
трироздільної (Ambrosia 

trifida L.) вівсюга 
південного (Avena 
ludoviciana Durien), 
вівсюга безплідного 

(Avena sterilis L.), гірчака 
повзучого (Centaurea 

repens L.), стриги 
азіатської (Striga asiatica 
L.), кульбаби звичайної 

(Taraxacum officinale 
Weber), шкідників запасів 

24/00279АК 

Дочірнє підприємство «Рокитне» 
сільськогосподарського товариства з 

обмеженою відповідальністю 
«Авангард», 60320, Чернівецька 

обл., Новоселицький р-н, с. Рокитне, 
вул. Незалежності, буд. 81, код 

33020935 

Чернівецька обл. 
Новоселицький р-н, 

с. Рокитне 
40,0 га Поле соняшнику 03.08.2022р. №641-ОД  

Акт про результати 
нагляду від 

01.08.2022 р. 
№13/24-

6006/000006-В, 
висновок    

фітосанітарної 
експертизи від 
01.08.2022 р. № 

РН/023-005530 Н/22 

Регульовані шкідливі 
організми  списку А1, А2, 

в тому числі рослини 
роду Стрига (Striga spp.), 

фомопсис соняшника 
(Diaporthe helianthi), 

несправжня борошниста 
роса (Plasmopara halstedii 
(Farlow) Berl. та de Toni) 



24/00280АМ 

Державне підприємство 
«Путильське лісове господарство», 

59101, Чернівецька обл., 
Вижницький р-н, смт. Путила, вул. 

Шевченка Т., будинок 3Б, код 
ЄДРПОУ 21448070 

Чернівецька обл., 
Вижницький р-н, 

село Селятин, 
Селятинське 

лісництво 

10,4 га Ліс 10.11.2022р. №905-ОД  

Акт обстеження від 
09.11.2022 р. 

№60/24-
6005/000008, 

висновки 
фітосанітарної 
експертизи від 

09.11.2022 р. №ФЛ-
24/000125-В, від 

09.11.2022 р. №ФЛ-
24/000126-В, від 

09.11.2022 р. №ФЛ-
24/000127-В, від 

09.11.2022 р. №ФЛ-
24/000128-В, від 

09.11.2022 р. №ФЛ-
24/000129-В 

Регульовані шкідливі 
організми  списку А1, А2, 
в тому числі Monochamus 
spp., Pissodes nemorensis, 
P. strobi, P. terminalis, P. 

castaneus та Scolytus 
morawitzi 

24/00281АА 

Державне підприємство 
«Берегометське лісомисливське 

господарство», 59233, Чернівецька 
обл., Вижницький р-н, селище 
міського типу Берегомет, вул. 
Центральна, будинок 55, код 

ЄДРПОУ 21438976 

Чернівецька обл., 
Вижницький р-н, 
смт. Берегомет, 
Берегометське 

лісництво 

10,8 га Ліс 17.11.2022р. №928-ОД  

Акт обстеження від 
16.11.2022 р. 

№60/24-
6005/000009, 

висновки 
фітосанітарної 
експертизи від 

14.11.2022 р. №ФЛ-
24/000130-В, від 

14.11.2022 р. №ФЛ-
24/000131-В, від 

14.11.2022 р. №ФЛ-
24/000132-В, від 

14.11.2022 р. №ФЛ-
24/000133-В, від 

14.11.2022 р. №ФЛ-
24/000134-В 

Регульовані шкідливі 
організми  списку А1, А2, 
в тому числі Monochamus 
spp., Pissodes nemorensis, 
P. strobi, P. terminalis, P. 

castaneus та Scolytus 
morawitzi 

24/00282АР 

Державне підприємство 
«Чернівецьке лісове господарство», 

60411, Чернівецька обл., 
Чернівецький р-н, село Валя 

Кузьмина, вул. Головна, будинок 25, 
код ЄДРПОУ 00274453 

Чернівецька обл., 
Чернівецький р-
н, село Банилів-

Підгірний, 
Банилівське 

лісництво 

2,7 га Ліс 17.11.2022р. №926-ОД  

Акт обстеження від 
17.11.2022 р. 

№60/24-
6005/000010, 

висновки 
фітосанітарної 
експертизи від 

17.11.2022 р. №ФЛ-
24/000135-В, від 

17.11.2022 р. №ФЛ-
24/000136-В, від 

17.11.2022 р. №ФЛ-
24/000137-В 

Регульовані шкідливі 
організми  списку А1, А2, 
в тому числі Monochamus 
spp., Pissodes nemorensis, 
P. strobi, P. terminalis, P. 

castaneus та Scolytus 
morawitzi 

24/00283АР 

Державне підприємство 
«Чернівецьке лісове господарство», 

60411, Чернівецька обл., 
Чернівецький р-н, село Валя 

Кузьмина, вул. Головна, будинок 25, 
код ЄДРПОУ 00274453 

Чернівецька обл., 
Чернівецький р-
н, село Банилів-

Підгірний, 
Гільчанське 

лісництво 

2,1 га Ліс 17.11.2022р. №926-ОД  

Акт обстеження від 
17.11.2022 р. 

№60/24-
6005/000010, 

висновки 
фітосанітарної 
експертизи від 

17.11.2022 р. №ФЛ-
24/000135-В, від 

Регульовані шкідливі 
організми  списку А1, А2, 
в тому числі Monochamus 
spp., Pissodes nemorensis, 
P. strobi, P. terminalis, P. 

castaneus та Scolytus 
morawitzi 



17.11.2022 р. №ФЛ-
24/000136-В, від 

17.11.2022 р. №ФЛ-
24/000137-В 

24/00284АР 

Державне підприємство 
«Чернівецьке лісове господарство», 

60411, Чернівецька обл., 
Чернівецький р-н, село Валя 

Кузьмина, вул. Головна, будинок 25, 
код ЄДРПОУ 00274453 

Чернівецька обл., 
Чернівецький р-

н, село Стара 
Жадова, 

Жадівське 
лісництво 

2,5 Ліс 17.11.2022р. №926-ОД  

Акт обстеження від 
17.11.2022 р. 

№60/24-
6005/000010, 

висновки 
фітосанітарної 
експертизи від 

17.11.2022 р. №ФЛ-
24/000135-В, від 

17.11.2022 р. №ФЛ-
24/000136-В, від 

17.11.2022 р. №ФЛ-
24/000137-В 

Регульовані шкідливі 
організми  списку А1, А2, 
в тому числі Monochamus 
spp., Pissodes nemorensis, 
P. strobi, P. terminalis, P. 

castaneus та Scolytus 
morawitzi 

 
 
Кушнірюк А.В. 0372516160 


