
№
Найменування суб’єкта 

господарювання

Місце провадження 

господарської 

діяльності суб'єкта 

господарювання або 

його відокремлених 

підрозділів

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи або 

реєстраційни

й номер 

облікової 

картки 

платника 

податків 

фізичної 

особи – 

підприємця 

(серія (за 

наявності) та 

номер 

Сфера державного нагляду                             

і контролю

Ступінь 

ризику

Дата 

початку 

здійснення 

заходу

Строк 

здійс-

нення 

заходу

Найменування органу 
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54
ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО 
"ТАРАС"

60053, Чернівецька обл., 
Хотинський район, село 
Білівці, ВУЛИЦЯ 40-
РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 
будинок 20

31827912

Державний нагляд (контроль) за 
додержанням заходів біологічної і 

генетичної безпеки щодо 
сільськогосподарських рослин під 

час створення, дослідження та 
практичного використання 
генетично модифікованого 

організму у відкритих системах на 
підприємствах, в установах та 

організаціях агропромислового 
комплексу незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності

Незначний 12.04.2021 10
Головне управління 

Держпродспоживслужби 
в Чернівецькій області

Так



110

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЗАХІДАГРО"

59210, Чернівецька обл., 
Вижницький район, 
місто Вашківці, 
ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, 
будинок 1

40635092

Державний нагляд (контроль) за 
додержанням заходів біологічної і 

генетичної безпеки щодо 
сільськогосподарських рослин під 

час створення, дослідження та 
практичного використання 
генетично модифікованого 

організму у відкритих системах на 
підприємствах, в установах та 

організаціях агропромислового 
комплексу незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності

Незначний 04.10.2021 10
Головне управління 

Держпродспоживслужби 
в Чернівецькій області

Так

126

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРС
ЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " 
УКРАЇНА "

59414, Чернівецька обл., 
Заставнівський район, 
село Репужинці, 
ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 
9

03801309

Державний нагляд (контроль) за 
додержанням заходів біологічної і 

генетичної безпеки щодо 
сільськогосподарських рослин під 

час створення, дослідження та 
практичного використання 
генетично модифікованого 

організму у відкритих системах на 
підприємствах, в установах та 

організаціях агропромислового 
комплексу незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності

Незначний 06.05.2021 10
Головне управління 

Держпродспоживслужби 
в Чернівецькій області

Так

143

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРС
ЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КУПА БЮЛД ПЛЮС"

60427, Чернівецька обл., 
Глибоцький район, село 
Кам'янка, ВУЛИЦЯ 
НАБЕРЕЖНА, будинок 
22 "И"

36751534

Державний нагляд (контроль) за 
додержанням заходів біологічної і 

генетичної безпеки щодо 
сільськогосподарських рослин під 

час створення, дослідження та 
практичного використання 
генетично модифікованого 

організму у відкритих системах на 
підприємствах, в установах та 

організаціях агропромислового 
комплексу незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності

Незначний 05.04.2021 10
Головне управління 

Держпродспоживслужби 
в Чернівецькій області

Так


