
№ з/п Найменування суб’єкта 
господарювання

Місце провадження господарської 
діяльності суб'єкта господарювання 
або його відокремлених підрозділів

Ідентифікаційний код юридичної 
особи або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 
фізичної особи – підприємця (серія 
(за наявності) та номер паспорта)

Предмет здійснення заходу 
державного нагляду (контролю) Ступінь ризику Дата початку 

здійснення заходу Строк здійснення заходу Найменування органу державного нагляду 
(контролю)

1 Буковинська державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція  НААН

Чернівецька область, м. Чернівці, 
вул. Крижанівського Богдана, 21а

100329781 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 23.04.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

2 ТДВ "Чернівецька 
меблева фабрика"

Чернівецька область, м. Чернівці, 
вул. Хотинська, 2

00274424 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 17.09.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

3 ТОВ "Машзавод" Чернівецька область, м.Чернівці, 
вул. Прутська,16

30045061 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 10.12.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

4 СП "Мелауда" Чернівецька область, м. Чернівці, 
вул. Чкалова, 17

31561392 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 17.12.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

5 ФОП Величук І.Я. Чернівецька область, м. Чернівці, 
вул. Заводська, 41 Ж

25994720831 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 15.01.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

6 ФОП Ілько С.С. Чернівецька область, м. Чернівці, 
вул. Заводська, 41 Ж

2993414833 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.02.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

7 Чернівецьке учбово-
виробниче підприємство 
Українського товариства 
глухих (УВП УТОГ)

Чернівецька область, м. Чернівці, 
вул. Красіна, 63

03972844 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.03.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

8 ФОП Яків’юк І.І. Чернівецька область, Вижницький 
район, смт. Берегомет,                вул. 
І.Франка, 61Б

2109323012 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 16.04.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

9 ТОВ "Захід агро" Чернівецька область, Вижницький 
район,  м. Вашківці

40635092 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 14.05.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

10 ТОВ "Бука" Чернівецька область,  Вижницький 
район,                              смт. 
Берегомет       

38132690 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 21.05.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

11 ТОВ "КАПА-07" Чернівецька область, м. Чернівці, 
вул. Першотравнева, 13/10; 
Чернівецька область, Вижницький 
район, с. Іспас.

35029589 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 21.05.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

12 СТОВ "Колосок -2" Чернівецька область, Герцаївський 
район, с. Цурень

31898957 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 08.10.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

13 ДП "Чернівецьке ЛГ" Чернівецька область, Глибоцький 
район, смт. Глибока, вул. Нечуй-
Левицького,1

00274453 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.03.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

14 ФОП Циганков Р.А. Чернівецька область, смт. Глибока, 
вул. Садова, 39

3020911716 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 16.04.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

15 ТОВ «Камянка аграр» Чернівецька область, Глибоцький 
район, с. Камянка 

35249368 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 30.07.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

16 ПП науково- дослідний 
виробничий бізнес центр 
ІТ " ЕКО Органік"

Чернівецька область, Глибоцький 
район, с.Червона Діброва

39191191 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва

високий 24.09.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

17 ТОВ "Купа-Бюлд" Чернівецька область, Глибоцький 
район, с. Камянка 

33800426 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 01.10.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

18 ТОГВ "Техно- Плюс" Чернівецька область, Глибоцький 
район, с. Чагор, вул. Приміська, 1А

32722761 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 23.04.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

19 СТОВ "Україна" Чернівецька область, Заставнівський 
район,                                с. 
Репуженці

03601309 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 19.03.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

20 ТОВ "Хрещатик-Агро" Чернівецька область, Заставнівський 
район,                                                с. 
Кострижівка

34338509 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 08.10.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

21 ТОВ «Мрія Буковини» Чернівецька область, Заставнівський 
район, с. Юрківці  

35445409 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 17.09.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

22 ТОВ "Дністрові роси" Чернівецька область, Кельменецький 
район, с.Дністрівка

35194398 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 08.08.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

23 ФГ "Інтер-Флора" Чернівецька область, Кельменецький 
район, с.Ленківці

34669972 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 20.07.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

24 ТОВ «Кельменці Агро» Чернівецька область, Кельменецький 
район, смт. Кельменці  

35194329 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 14.11.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

25 ФГ "Альфа -2" Чернівецька область, Кельменецький 
район, с. Іванівці  

22352436 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 12.11.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

26 ПП "Югро" Чернівецька область, Кельменецький 
район,                                с. 
Мошанець

34584480 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 19.11.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

27 СВК «Агрофірма 
Оршівська»

Чернівецька область, Кіцманський 
район, с. Оршівці  

3801730 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 27.08.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

28 ТОВ "Валявське" Чернівецька область, Кіцманський 
район, с. Валява

30485740 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 24.09.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

29 ПП СФ "Інтерагпром" Чернівецька область, Кіцманський 
район, с. Нижні Станівці

36130728 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 13.08.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

30 ПП СФ "Інтерагроком" Чернівецька область, Кіцманський 
район, м. Кіцмань, 
вул.Незалежності,117

34678835 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 20.08.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

31 ТОВ "Неотех" Чернівецька область, 
Новоселицький  район,                                
с. Остриця, вул Складська, 3

31009904 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 17.07.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області



32 ТОВ Агрофірма 
ім.Суворова

Чернівецька область, Новоселицький 
район, с. Подвірне

100075813 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 11.06.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

33 ФГ "Благословення» Чернівецька область, Новоселицький 
район, с. Рингач

214246624075 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 16.07.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

34 ФГ "Мако Сад" Чернівецька область, Новоселицький 
район,                                с. 
Топорівка

34207903 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 11.06.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

35 ДП "Сокирянська 
виправна колонія № 67"

Чернівецька область, м. Сокиряни, 
пров. Ватутіна, 8.

08681139 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 03.12.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

36 ТОВ "Сварог Буковина" Чернівецька область, Сокирянський 
район,                                с. 
Ломачинці

35125900 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва

високий 23.07.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

37 ФГ "Світоч -2006" Чернівецька область, Сокирянський 
район, с. Селище

34090228 додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 30.04.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

38 ПП "Білан" Чернівецька область, Сокирянський 
район, м. Новодністровськ

2665805812 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва

середній 25.06.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

39 ТОВ "Дністрові сади" Чернівецька область, Сокирянський 
район, с. Селище

37066947 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 06.08.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

40 ДП "Строжинецьке ЛГ" Чернівецька область,                         
м. Сторожинець

21440625 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 12.11.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

41 ТОВ "БКМ-ВУД" Чернівецька область, 
Сторожинецький район,
смт. Красноїльськ,
вул. Дружби, 26

38682761 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 26.11.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

42 Придністровська 
дослідна станція 
садівництва інституту 
салівництва НААН

м.Чернівці, вул. Яблунівська, 1 00494700 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва

середній 09.07.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

43 ФСП "Аграрник Лісовий" Чернівецька область, 
Сторожинецький район,
с. Зруб-Комарівці

35821631 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва

середній 29.10.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

44 ФОП Ілько Т.В. Чернівецька область, 
Сторожинецький район,                м. 
Сторожинець,                               вул. 
Кобилянської, 16/5

2732408845 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 15.01.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

45 ДП "Хотинське ЛГ" Чернівецька область, Хотинський 
район, с. Клішківці

00274536 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 11.09.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

46 ФГ "Агро Дан-2006" Чернівецька область, Хотинський 
район, с. Данківці

34090982 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 11.06.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

47 ФГ "Захід агро транс" Чернівецька область, Хотинський 
район, с. Клішківці

36619546 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

середній 10.09.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

48 СФГ "Тарас" Чернівецька область, Хотинський 
район, с. Білівці

31827912 додержання законодавства у сфері 
рослинництва та розсадництва; 
додержання законодавства у сфері 
захисту рослин

високий 11.06.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області

49 ТОВ "НВП "БІОТЕК" Чернівецька область, Хотинський 
район, с. Малинці,                              
вул. О. Степанової, 57 

37200869 додержання законодавства у сфері 
карантину рослин

високий 22.01.2018 5 Головне управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області


