
№ 
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

1
Комунальне житлове 

ремонтно-експлуатаційне 
підприємство №6

Чернівецька область, м. Чернівці,                         
площа Соборна, 10 14272073

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін (тарифів) на 

житлово-комунальні послуги

високий 16.01.2018 10

2 ТОВ "МФФ "ВАКО"" Чернівецька область, м. Чернівці,                            
вул. 28 Червня, 45-А 22847004

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення

середній 03.12.2018 10

3 ТОВ "Садгор" Чернівецька область, м. Чернівці,                         
вул. Перемоги, 35 22846370

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення

середній 14.11.2018 10

4 ТОВ ФФ "Центр-Буковина" Чернівецька область, м. Чернівці,                  
вул. Небесної Сотні, 9 31887463

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення

середній 03.04.2018 10

5 ПП "Регіон-Центр" Чернівецька область, м. Чернівці,                               
вул. Заньковецької, 16 32572798

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін (тарифів) на 

житлово-комунальні послуги

високий 20.04.2018 10

6 ТОВ "Ненсі фарм" Чернівецька область, м. Чернівці,                                     
вул. Головна, 119 32452586

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення

середній 10.05.2018 10

7
Комунальне житлове 

ремонтно-експлуатаційне 
підприємство №9

Чернівецька область, м. Чернівці,                                   
вул. Шевченка, 22 14272044

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін (тарифів) на 

житлово-комунальні послуги

високий 19.06.2018 10

8 ТОВ "Ф.С.М." Чернівецька область, м. Чернівці,                                
вул. Заньковецької, 10 30249394

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення

середній 02.07.2018 10

9 ПП "Ремжитлосервіс" Чернівецька область, м. Чернівці,                                    
вул. Ентузіастів, 7 32652223

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін (тарифів) на 

житлово-комунальні послуги

високий 25.10.2018 10



10 ПП "Санітарія" Чернівецька область, м. Чернівці,                                    
Бульвар Героїв Крут, 5 32652255

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін (тарифів) на 

житлово-комунальні послуги

високий 10.09.2018 10

11 ТОВ "Перс" Чернівецька область, м. Чернівці,                            
площа Соборна, 5 36294359

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення

середній 05.10.2018 10

12 МКП "Аптека №10" Чернівецька область, м. Чернівці,                                    
вул. Південно-Кільцева, 31 22843383

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення

середній 17.10.2018 10

13 ППФ "Олмамед" Чернівецька область, м. Чернівці,                                       
вул. Університетська, 6 30249494

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення

середній 15.11.2018 10

14 ТОВ ФФ "Садко" Чернівецька область, м. Чернівці,                                    
вул. Героїв Майдану, 116 31964228

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення

середній 22.11.2018 10

15 ТОВ "Комплекс" Чернівецька область, м. Чернівці,                                          
вул. Чкалова, 24 05577075

додержання законодавства щодо 
формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення

середній 18.07.2018 10


