
№

Найменування 

суб'єкта 

господарювання

Місце провадження 

господарської 

діяльності суб'єкта 

господарювання, або 

його відокремлених 

підрозділів

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, або 

реєстрційний номер 

облікової картки 

платників податків 

фізичної особи 

підприємця (серія 

та номер паспорта)

Предмет 

здійснення 

заходу 

державного 

нагляду 

(контролю)

Ступінь 

ризику

Дата 

початку 

здійснення 

заходу

Строк 

здійсненн

я заходу

Найменування 

органу державного 

нагляду 

(контролю)

1 2 3 4 5 6 7 9

1 ТОВ "Хмельничанка" 

Тернопільська обл.,        

м.Тернопіль,            

просп.С. Бандери, 96 

14045911

метрологічний 

нагляд за 

законодавчо 

регульованими 

ЗВТ, що 

перебувають в 

експлуатауції

середній 15.01.2018 15 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

2 ФОП  Сторожук Р. Б.

Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н, 

с.Чистилів, вул.Тернопіль-

Броди; Тернопільська обл., 

смт.Підволочиськ, 

вул.Незалежності, 4

3014902739

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 22.01.2018 5 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

Відомості про заплановані планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері метрологічного нагляду на 2018 рік 



3
Тернопільський міський 

комунальний заклад 

"Центр первинної медико-

санітарної допомоги"

Тернопільська обл., 

м.Тернопіль, 

вул.Шпитальна,4

38645610

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 29.01.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

4 ТОВ "ПРОГРЕС"

Тернопільська обл.,        м 

Тернопіль,               

вул.Слівенська, 15

14035077

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 05.02.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

5 ФОП Боруцький П.Г.

Тернопільська обл., 

Підволочиський р-н,       с. 

Новосілка 

3119820733

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 12.02.2018 5 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

6
ТОВ ""Р.Е.Й.В. - 

ТЕХНО"

м.Тернопіль,                    

вул. Текстильна, 40 А
31138282

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 19.02.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

7 ТОВ "Енергія"
м. Тернопіль,                    

вул. Об'їзна, 2 
23593830

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 26.02.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



8

Комунальний заклад 

«Зборівський районний 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Зборівської районної 

ради

Тернопільська обл., 

Зборівський р-н, м.Зборів, 

вул.Б.Хмельницького, 24

39153580

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 05.03.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

9
ПП "Самогонна 

ресторація "КОВЧЕГ"

м.Тернопіль, 

вул.Бродівська, 1 А
39518281

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 12.03.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

10 ТОВ"СТАРФУД"

Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н,        

с.Чистилів, 

вул.Транспортна, 2

37781554

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 19.03.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

11

Комунальна установа 

Монастириської районної 

ради "Монастириське 

районне територіальне 

медичне об'єднання"

Тернопільська обл.,        м. 

Монастириська, 

вул.Шевченка, 29

36338715

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 26.03.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

12

Бучацька центральна 

комунальна районна 

лікарня

Тернопільська обл., 

Бучацький р-н, м. Бучач, 

вул. Шухевича, 48

02000547

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 02.04.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



13 ПрАТ “Добра вода”

Тернопiльська обл.,

Зборiвский р-н

с.Млинiвцi

24633678

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 16.04.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

14 ТОВ "ЕЛІТАР"

Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н,              

с. Біла,                              

вул. Бродівська бічна, 8а

32549968

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 23.04.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

15
ТОВ                                                

"-АВТОТЕХСЕРВІС-"

м.Тернопіль, 

вул.Микулинецька, 40;              

м.Тернопіль,                     

вул.Підволочиське шосе, 9;                                                

м.Тернопіль,                       

пр.Злуки, 2б;                      

м.Тернопіль, 

вул.Бродівська, 59 а.;     

м.Тернопіль, 

23588912

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 07.05.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

16
Тернопільська обласна 

дитяча клінічна лікарня

м. Тернопіль,                   

вул. Сахарова 2 
02001305

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 15.05.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



17 КП «Водоканал-сервіс»

Тернопільська обл., 

Гусятинський р-н, 

смт.Гусятин, вул.Цехова, 

78

36979181

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 21.05.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

18
ПрАТ "Галіція 

Дистилері"

Тернопільська обл., 

Бучацький р-н, м. Бучач, 

вул. Бариська, 8а

31274359

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 23.05.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

19
ФОП                            

Бевський Я.М

Тернопільська обл., 

Гусятинський р-н,       

смт.Гусятин,               

вул.Б.Лепкого, 155

2345219734

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 04.06.2018 5 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



20 ФОП Філатов В.М.

Тернопільська обл., 

Борщівський р-н,            

м.Борщів,                      

вул.Промислова, 7

2353304374

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 06.06.2018 5 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

21

Комунальне 

підприємство «Козова 

Комунсервіс» Козівської 

селищної ради

47600, Тернопільська обл., 

смт.Козова,  

вул.Тернопільська, 9.

35452861

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 11.06.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

22 ТзОВ фірма "ЛАНА"

Тернопільська обл., 

Бучацький р-н, м. Бучач, 

вул.Шухевича 55;  

Тернопільська обл., 

Бучацький р-н, 

с.Підзамочок

21144140

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 25.06.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



23
ТЗОВ АПК "ЗАХІД 

АГРОСЕРВІС" 

Тернопільська обл., 

Бучацький р-н, м.Бучач,  

автодорога Івано-

Франківськ – Бучач - 

Тернопіль км 60+020

21147724

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 02.07.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

24
ТОВ "ГАЛИЧИНА 

ЛАСУНКА"

м. Тернопіль, 

вул.Поліська, 10
00447238

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 03.07.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

25
ТОВ "МИКУЛИНЕЦЬКИЙ 

БРОВАР"

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р-н., 

смт.Микулинці,           

вул.Набережна, 33

00382912

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 09.07.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



26

Приватне підприємство 

"КОЗАЦЬКА 

СМАКОТА"

Тернопільська обл., 

м.Тернопіль,            

вул.Живова, 11

34473461

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 09.07.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

27

Бережанська центральна 

районна комунальна 

лікарня

Тернопільська обл,         

м.Бережани,                

вул.Степана Бандери, 21 

02000435

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 10.07.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

28
ТОВ "БУЧАЦЬКИЙ 

СИРЗАВОД"

Тернопільська обл., 

Бучацький р-н,                

м.Бучач,           

вул.Галицька, 176

30811896

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 23.07.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



29
ФОП                                                                                    

Данилюк Р.Д.

Тернопільська обл., 

м.Тернопіль,                 

вул.Галицька ,40

2915216350

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 01.08.2018 5 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

30

Державне підприємство 

"Тернопільський 

експертно-технічний 

центр Держпраці"

м. Тернопіль,               вул. 

Шпитальна, 7
22607725

метрологічний 

нагляд за 

законодавчо 

регульованими 

ЗВТ, що 

перебувають в 

експлуатауції

середній 06.08.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

31

Збаразьке міське 

комунальне підприємство 

"ЗБАРАЖ"

Тернопільська область, 

м.Збараж,                     

вул.Д.Галицького, 91

31973452

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 15.08.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



32

Комунальне 

підприємство теплових 

мереж 

"Тернопільміськтеплоком

уненерго" Тернопільської 

міської ради"

м. Тернопіль,                    

вул. Франка, 16
14034534

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 23.08.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

33

Чортківська 

центральна комунальна 

районна лікарня

Тернопільська 

область,м.Чортків,       

вул.Д.Пігути, 31Б 

02001185

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 03.09.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

34 ТОВ "КРОНА"

Тернопільська обл., 

Бережанський р-н,         

с.Жуків,        

вул.Золочівська, 1

31274076

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 03.09.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



35 ТОВ  "Люкс"

 Тернопільська обл., 

смт.Підволочиськ,           

вул.Д.Галицького 85;  

Тернопільська обл., 

Підволочиський р-н,       

с.Нове Село;  

Тернопільська обл., 

Підволочиський р-н,  

с.Старий Скалат ;  

14037751

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 04.09.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

36 ТзОВ "УПК-Європлюс"

Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н,           

с. Підгороднє, вул. 

Стрийська буд.2

32497680

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 10.09.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

37

Тернопільський обласний 

клінічний шкірно-

венерологічний 

диспансер

Тернопільська обл.,        

м.Тернопіль,               

вул.Князя Острозького, 39

02009407

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 17.09.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



38 ТОВ «Фактор-Нафтогаз»
м. Тернопіль,               

вул.Галицька, 38 
36134497

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 24.09.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

39 ТОВ "Екор ТЗ"

Тернопільська обл.,        

м.Тернопіль,               

вул.Лук'яновича, 3 А

02973445

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 01.10.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

40
ФОП                                       

Левинський В.В.

Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н, 

с.Байківці, вул.Шумська; 

Тернопільська обл., 

Заліщицький р-н, 

м.Заліщики, 

вул.С.Бандери, 120;  

Тернопільська обл., 

Заліщицький район,    

смт.Товсте,  

вул.Українська, 152; 

Тернопільська обл., 

Заліщицький район,  

с.Устечко

2765719955

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 01.10.2018 5 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



41 ТОВ «Скала Дар»

Тернопільська обл., 

Підволочиський р-н,      

м.Скалат,                     

вул.Коновальця, 37

35970041

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 16.10.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

42

Комунальне 

підприємство 

Тернопільської районної 

ради «Тернопільське 

районне територіальне 

медичне об'єднання»

м. Тернопіль,  

вул.Князя Острозького, 9
36143907

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 22.10.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

43 ПП " Альма-Віта"

Тернопільська обл., 

Теребовлянський район, 

м.Теребовля,                

вул.Січових  Стрільців, 

108

22335971

Додержання 

метрологічних 

вимог

високий 12.11.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



44 ФОП Влізло Л.Б.

Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н, 

с.Смиківці;     

Тернопільська обл., 

Збаразький р-н,               

с.Старий Вишнівець;        

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р-н,  

смт.Дружба,                

2448010143

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 12.11.2018 5 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

45 ФОП Теслюк В.П.

Тернопільська обл., 

Гусятинський р-н,           

м.Хоростків,                

вул.Незалежності, 114;

Тернопільська обл., 

Гусятинський р-н,          

м.Хоростків,               

вул.Незалежності, 52.

Тернопільська обл., 

2627303454

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 15.11.2018 5 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

46 ТОВ « Магістр-Д»

Тернопільська обл.,  

Збаразький р-н,               

с.Старий Вишнівець

21141124

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 19.11.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

47  ТОВ "АТБ маркет"

м. Тернопіль,                   

вул. Лучаківського, 14; 

м.Тернопіль,                     

вул. Анатолія Живова, 9; 

м.Тернопіль, вул. Миру, 1

30487219

метрологічний 

нагляд за 

законодавчо 

регульованими 

ЗВТ, що 

перебувають в 

експлуатауції

середній 07.12.2018 10 днів

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



48 ТОВ "ОЙЛГАЗТРЕЙД"

Тернопільська обл.,        

м.Тернопіль, 

вул.Текстильна, 1а;        

Тернопільська обл.,        

м.Тернопіль,            

вул.15квітня, 2в;      

Тернопільський р-н, 

с.В.Гаї, вул.Об'їзна, 31

39698290

Додержання 

метрологічних 

вимог

середній 10.12.2018

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів


