
Додаток                                 

до наказу Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області 

№_______ від_________

№ 

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 

здійсне

ння 

заходу

Найменування 

органу державного 

нагляду (контролю)

1
ФОП Матрофайло Анжела 

Михайлівна

м. Тернопіль,             вул. 

Тарнавського, 34; м. 

Тернопіль,                     б-р 

Куліша, 2б т/т 11 

3006302603

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 15.01.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

2
ФОП Музика Ольга 

Миколаївна

м.Тернопіль,   вул.Руська, 

19/2
3025001666

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 22.01.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

3
ФОП Лемега Світлана 

Богданівна

м.Тернопіль, 

вул.Січинського,4/2
2829106760

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 22.01.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

4
 ФОП Карпа Марія 

Михайлівна

м.Тернопіль, 

вул.Руська,19
2580605466

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 29.01.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

Відомості про заплановані заходи державного нагляду (контролю) у сфері захисту прав споживачів на 2018 рік



5
ФОП Дем'янюк Іванна 

Олексіївна

м.Тернопіль,              

вул.Перля, 4
3486901840

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 29.01.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

6 ФОП Проць Надія Іванівна        
м.Тернопіль, 

вул.Живова,15а
1976608606

дотримання 

законодавства про 

захист прав 

споживачів

високий 05.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

7
ФОП Береза Оксана 

Павлівна       

м.Тернопіль, 

вул.Живова,15а
2960002649

дотримання 

законодавства про 

захист прав 

споживачів

високий 05.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

8
ФОП Швай Наталія 

Андріївна      

м.Тернопіль, 

вул.Живова,15а
2546000041

дотримання 

законодавства про 

захист прав 

споживачів

високий 12.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

9
ФОП Кубішин Петро 

Олександрович

м.Тернопіль,                   

вул. Київська, 11а
2795020613

дотримання 

законодавства про 

захист прав 

споживачів

високий 12.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

10
ФОП Тарасова Світлана 

Іванівна

м.Тернопіль,                        

вул. Київська, 11б
2495719382

дотримання 

законодавства про 

захист прав 

споживачів

високий 19.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

11
ФОП Борисюк Тетяна 

Ярославівна

м. Тернопіль,                     

вул. Б.Хмельницького, 9а
2828901240

дотримання 

законодавства про 

захист прав 

споживачів

високий 19.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



12
ФОП Ліфиренко Сергій 

Миколайович

м.Тернопіль,              вул. 

Стуса, 1
3114010656

дотримання 

законодавства про 

захист прав 

споживачів

високий 26.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

13
ФОП Кручко Ольга 

Володимирівна

м. Тернопіль,                   

вул. Стуса, 1
3117308806

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 26.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

14
ФОП Васько Наталія 

Богданівна

м.Тернопіль,                   

вул. В. Симоненка, 5а
2755316062

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 05.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

15
ФОП Проказюк Анна 

Станіславівна

м. Тернопіль,                      

вул. Стуса, 1
3139519069

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 05.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

16
ФОП Ковик Мар'яна 

Ігорівна        

м. Тернопіль, 

вул.Живова,15а
2897300245

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 12.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

17
ФОП Гой Микола 

Степанович

м. Тернопіль,                вул. 

Коновальця, 5/189
2461201930

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 12.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

18
ФОП Якимук Павло 

Вікторович

м. Тернопіль,             вул. 

Злуки, 25
3069501832

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 19.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



19
ФОП Діхтярук Віталій 

Анатолійович

м.Тернопіль,              вул. 

Злуки, 53
2842203357

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 19.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

20 ПП "ДК Інком"
м.Тернопіль,                вул. 

Злуки, 53
37802453

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 26.03.2017 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

21
ФОП Пучинська Галина 

Степанівна

м. Тернопіль,    вул.Перля, 

3
3067301061

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 26.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

22 ФОП Сидор Олена Петрівна
м. Тернопіль,                    

вул. Ст.Бандери, 70
3125317205

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 02.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

23 ТОВ "Клевер Сторс"

м.Тернопіль,                     

вул. В. Симоненка, 5а; 

м.Тернопіль,                       

пр-т Ст.Бандери, 4;     

м.Тернопіль, вул.Просвіти, 

19Б

38273126

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 09.04.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

24  ТОВ "Продлюкс плюс"
м. Тернопіль, вул. 

Коновальця, 4
38303253

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 17.04.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

25
ФОП Кадученко Анатолій 

Анатолійович

м.Тернопіль, вул.Мазепи, 

26
2675400117

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 23.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



26
ФОП Савка Роман 

Юрійович         

м. Тернопіль, 

вул.Живова,15а
3212412598

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 23.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

27
ФОП Палагнюк Михайло 

Миронович

м. Тернопіль,                   

вул. Руська, 24
2114420833

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 30.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

28 ФОП Івасів Левко Іванович м.Тернопіль, вул.Мазепи, 5 1794300136

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 30.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



29 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, 

вул.Львівська, 36;     

Тернопільська обл.,  

м.Підволочиськ, 

вул.Тернопільська, 97;                                

Тернопільська обл.,  

Підволочиський р-н, 

м.Скалат, 

вул.Тернопільська, 69; 

Тернопільська обл., 

смт.Козова, 

вул.Тернопільська, 2б;   

Тернопільська обл., 

Козівський р-н,                

с.Городище, 

вул.Тернопільська, 1а;

23588912

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 07.05.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

30
ФОП Мартинюк Іван 

Григорович"

м. Тернопіль,             вул. 

Коновальця, 5/192
2672908253

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 21.05.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

31
 ФОП Рахманський Ігор 

Михайлович

м. Тернопіль, 

вул.15Квітня 15б
2134707992

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 21.05.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



32
ФОП Попик Лідія 

Михайлівна

м. Тернопіль, 

вул.Грушевського,2
2537302767

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 28.05.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

33 ТОВ "Юнс груп"
м.Тернопіль,  вул.Мазепи 

, 3/67
40256068

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

незначний 28.05.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

34 ПП "Східний масив"
м.Тернопіль,                  пр-

т Ст. Бандери, 94
31383868

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

незначний 04.06.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

35
ДП "Авторитет" ПП 

"Східний масив"

м.Тернопіль,                пр-т 

Ст. Бандери, 94
35492140

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

незначний 04.06.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

36
ДП "Авторитет плюс"              

ПП "Східний масив"

м.Тернопіль,                   пр-

т Ст. Бандери, 95
36411009

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

незначний 11.06.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

37
ДП "Східний масив плюс"                  

ПП "Східний масив"

м.Тернопіль,                пр-т 

Ст. Бандери, 96
35308344

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

незначний 11.06.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

38 ПП "МВМ"      
м.Тернопіль,              вул. 

Білецька, 1
24628453

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

незначний 18.06.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



39
ФОП Шевчук Надія 

Миколаївна

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Шевченка,2

2563618249

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 25.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

40
ФОП Антонюк Ігор 

Володимирович

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Дубенська,210

2946506937

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 25.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

41
ФОП Франковський 

Віктор Юрійович

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Шевченка,36

2824407870

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 02.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

42
ФОП Бонюкевич Лариса 

Іванівна

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Словацького,3

2871515007

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 02.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

43
ФОП Єфремова Ірина 

Вікторівна

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Шевченка, 49

20047965217

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 09.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

44
ФОП Левчунь Тетяна  

Ярославівна

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Шевченка,59 б;   

2574714462

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 09.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

45 ТОВ Кафе "Нептун"
м.Тернопіль, 

вул.Бережанська, 12а
14034586

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

незначний 16.07.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



46
ФОП Костецька Євгенія 

Василівна

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Дубенська 148

1796418690

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 23.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

47
ФОП Тарківська Раїса 

Павлівна

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Петлюри, 30 

2321813987

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 23.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

48
ФОП Корилевич Надія 

Олександрівна

Тернопільська обл., 

м.Кременець,       вул.107 

Кременецької Дивізії 

107/39

1935407968

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 30.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

49
ПП Виробнича фірма   

"Калина"

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Дубенська, 175 б

36314081

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 30.07.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

50
ФОП Туревич Зоя 

Миколаївна

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Дубенська, 145а

1977425800

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 06.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

51
ФОП Дідич Наталія 

Степанівна

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Петлюри, 18/52

2773907789

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 06.08.2018 6

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

52
ФОП Дудчак Андрій 

Богданович

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Шевченка,1

3029712137

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 13.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



53
ФОП Згерська Тетяна 

Василівна

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Дубенська, 148

1796418689

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 13.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

54
ФОП Лемчик Людмила 

Богданівна

Тернопільська обл.       м. 

Збараж,                 Майдан 

І.Франка, 8

2753809406

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 20.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

55
ФОП Вегера Ольга 

Богданівна

Тернопільська обл.          

м. Збараж,                 

Майдан І.Франка, 34

2972700789

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 20.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

56
ФОП Мигаль Ганна 

Миколаївна

Тернопільська обл.            

м. Збараж,                        

вул. Б.Хмельницького, 2б

2047206342

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 27.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

57
ФОП Корната Ярослава 

Михайлівна

Тернопільська обл.            

м. Збараж,                       

вул. Незалежності, 3

1530017327

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 27.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



58 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 ;     

Тернопільська обл., 

Підволочиський р-н, 

автодорога Львів-

Кіровоград 

14037751

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 04.09.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

59
ФОП Лішенко Олена 

Михайлівна

Тернопільська обл.     

м.Теребовля, 

вул.Шевченка, 5 

3029003024

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 17.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

60
ФОП Крушельницька-

Костей Марія Іванівна

Тернопільська обл.  

м.Теребовля, 

вул.Шевченка, 10 а

3160011801

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 17.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

61
ФОП Мисак Ольга 

Михайлівна

Тернопільська обл. 

м.Теребовля, 

вул.Кн.Василька, 102 А

2850602323

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 24.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

62
ФОП Малек Руслана 

Іванівна

Тернопільська обл. 

м.Теребовля, 

вул.Кн.Василька, 102 А

2502718024

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 24.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



63
ФОП Іванів Андрій 

Любомирович

Тернопільська обл. 

м.Теребовля, 

вул.Кн.Василька, 102 А

2920218598

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 01.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

64
ФОП Стечишин Любов 

Антонівна

Тернопільська обл. 

м.Теребовля, 

вул.Кн.Василька, 102 А

2530921786

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 01.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

65
 ФОП Кравчишин Любов 

Іванівна

Тернопільська обл. 

м.Теребовля, 

вул.Кн.Василька, 110/2

2311122209

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 08.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

66
ФОП Кілочко Юрій 

Володимирович

Тернопільська обл. 

м.Теребовля, 

вул.Кн.Василька, 118

2725912356

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 08.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

67
ФОП Бучак Галина 

Мар'янівна

Тернопільська обл. 

м.Теребовля, 

вул.Кн.Василька, 77 А

2917813625

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 15.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

68
ФОП Скаланчій Вячеслав 

Ярославович

Тернопільська обл. 

м.Теребовля,                

вул.22 січня 18

2661300277

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 15.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

69
ФОП Новосад Ігор 

Богданович

Тернопільська обл. 

м.Теребовля, 

вул.Шевченка, 13

2462420059

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 22.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



70
ФОП Козач Тетяна 

Петрівна

Тернопільська обл. 

м.Теребовля, 

вул.Кн.Василька, 107

2063120580

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 22.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

71
ФОП Лаврінів Наталія 

Ярославівна

Тернопільська обл. 

м.Теребовля 

вул.Кн.Василька, 111

2554915981

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 29.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

72
ФОП Яворський Андрій 

Йосипович

Тернопільська обл. 

м.Теребовля, 

вул.Кн.Василька, 110/2

2716214116

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 29.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

73
ФОП Войтович Костянтин 

Борисович

м.Тернопіль,               вул. 

В. Симоненка, 3
2267202798

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 05.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

74
ФОП Корнійчук Тетяна 

Валентинівна

м.Тернопіль,              вул. 

В. Симоненка, 3
3221107824

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 12.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

75

ДП "Дружба сервіс-житло 

2" ПП "Дружба сервіс-

житло 1"

м.Тернопіль, 

вул.Карпенка, 12         
35969660

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

незначний 19.11.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

76 ТОВ Сав-Дістрибьюшн     
м.Тернопіль, 

вул.Текстильна, 28ч
35625082

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 03.12.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



77 ТОВ "АТБ Маркет"

м.Тернопіль, 

вул.А.Живова, 9;    

м.Тернопіль, вул.Миру, 1; 

м.Тернопіль, 

вул.Лучаківського, 14

30487219

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 07.12.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

78
ФОП Субчак Роман 

Михайлович

Тернопільська обл,       м. 

Збараж, вул. 

Грушевського, 131б

2548008315

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 10.12.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

79
ТОВ "Коменерго-

Тернопіль 2"

м.Тернопіль, вул.Нечая, 

31
38645578

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

незначний 10.12.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

80
ТзОВ "Торговий Дім                                       

"Аванта"

Тернолпільська обл.      м. 

Збараж, Майдан І.Франка, 

14

35495114

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 13.12.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

81 ТОВ "Сільпо-Фуд"

м. Тернопіль,  вул. 

Текстильна, 28ч;          м. 

Тернопіль, вул. 

С.Петлюри,2;               м. 

Тернопіль,  вул. 

Живова,15а;                 м. 

Тернопіль, вул. 

Кривоноса,2б;               м. 

Тернопіль, вул. 15 Квітня, 

5а   

40720198

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

високий 14.12.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

82 ТзОВ "Пакко Холдинг"

Тернопільська обл. 

м.Кременець, 

вул.Петлюри, 12

34928470

дотримання 

законодавства 

про захист прав 

споживачів

 високий 17.12.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів


