
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 

здійснення 

заходу

Найменування органу 

державного нагляду 

(контролю)

1 Господарське  ТОВ "Мрія" 
46006 м. Тернопіль вул. 

Кн.Острозького,24
14032788

 Дотримання вимог 

законодавства  з питань  

формування,ствановлення та 

застосування   цін 

/(тарифів)на послуги житлово-

комунальногогосподарства

середній 24.01.2018 10 роб днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

2 ТОВ "Соціальні аптеки"  46006 м. Тернопіль вул.Кн.Острозького,6 37943884

Дотримання  вимог  

законодавства з питань   

формування встановлення та 

застосування цін на   

лікарські засоби та вироби 

медичного призначення

високий 12.02.2018 10 роб днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

3
Тернопільське обласне 

Торгово-аптечне об'єднання
46008 м.Тернопіль вул. Бродівська,5 30249871

Дотримання вимог 

законодавства  з питань 

формування, встановлення та 

застосування  цін на лікарські 

засоби та вироби медичного 

призначення  

високий 05.03.2018 10 роб. днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

4
Приватне  мале 

підприємство "СОВР"
46023 м.Тернопіль вул. 15 Квітня,10 21139073

Дотримання вимог 

законодавства  з питань 

формування, встановлення та 

застосування  цін /(тарифів) 

на послуги житлово-

комунального господарства  

середній 26.03.2018 10 роб. днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

5
ФОП Рощук С.Д  аптека 

"Ромашка" №2
46023 м.Тернопіль вул.Руська,23 2673619255

Дотримання вимог 

законодавства з питань  

формування, встановлення та 

застосування цін на лікарські 

засоби та вироби медичного  

призначення   

високий 16.04.2018 5 роб.днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

Перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю)

з питань дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін у 2018 році

ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області



6

Гусятин  Комунальне 

підприємство"Водоканал-

сервіс"

48201 Тернопільська обл. смт.Гусятин 

вул.Цехова,78
36979181

Дотримання вимог 

законодавства  з питань 

формування, встановлення та 

застосування цін/(тарифів)  на 

послуги з водопостачання та 

водовідведення

середній 21.05.2018 10 роб. днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

7

Комунальне підприємство 

"Козова-комунсервіс" 

Козівської селищної Ради 

47600 Тернопільська обл. смт. Козова 

вул. Тернопільська,9
35452861

Дотримання вимог 

законодавства з питань  

формування, встановлення та 

застосування цін/(тарифів) на 

послуги водопостачання та 

водовідведення    

середній 06.08.2018 10роб. днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

8

Дочірне підприємство 

"Фаворит-1" Приватного 

Підприємства "Дружба 

Сервіс Житло-1"

46009 м.Тернопіль вул.Спадиста,9 35642731

Дотримання вимог 

законодавства з питань 

формування,встановлення та 

застосування  цін/(тарифів) на 

послуги житлово-

комунального господарства

середній 10.09.2018 10роб. днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

9 ТОВ "Рута-Фарм" 46006 м.Тернопіль вул. Грушевського,1 2138240

Дотриманна вимог 

законодавства з питань 

формування, встановлення та 

застосування цін на лікарські 

засоби та вироби медичного 

призначення 

високий 01.10.2018 10роб. днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

10

Бережанська обласна 

комунальна центральна 

районна аптека №6

47501 Тернопільська обл. м.Бережани  

вул. Площа Ринок ,7
1979799

дотримання вимог 

законодавства з питань 

формування, встановлення та 

застосування цін на лікарські 

засоби та виробами 

медичного призначення

високий 18.10.2018 10роб.днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

11

Дочірнє підприємство  

Фірма  "Альтфатер -

Тернопіль"

46020м.Тернопіль вул. Бродівська-Гріга,3 22601875

Дотримання вимог 

законодавства  з питань  

формування,встановлення та 

застосування цін/(тарифів) на 

послуги з вивезення твердих 

побутових відходів

середній 09.11.2018 10 роб.днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

12
ТОВ "Коменерго-Тернопіль-

2"
46006 м.Тернопіль вул. Данила Нечая,31 38645578

Дотримання вимог 

законодавства  з питань 

формування , встановлення та 

застосування цін/(тарифів)на 

послуги житлово-

комунального господарства 

середній 10.12.2018 10роб.днів

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили 

про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.


