
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 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ТзОВ "Успіх"

47501, Тернопільська 

обл., Бережанський р-н., 

м. Бережани,                        

вул. Л.Українки, 14

30916304

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 12.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

2 ТзОВ «Вербів»

47514, Тернопільська 

обл., Бережанський р-н.,  

с. Вербів

30787350

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 19.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

3 ФО-П Дворська М.П.

47501,Тернопільська 

обл., Бережанський р-н., 

м. Бережани,                    

вул. П.Мирного, 4

1773419606

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 05.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

Відомості про заплановані заходи державного нагляду (контролю) на 2018 рік Управління фітосанітарної безпеки Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області



4 ФО-П  Лехняк П.В.

47542, Тернопільська 

обл., Бережанський р-н., 

с. Котів

2250515576

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 12.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

5 СП ТОВ "Санза ТОП"

47501, Тернопільська 

обл., Бережанський р-н., 

м. Бережани,                    

вул. С.Срільців, 69

31274081

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 16.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

6
ТзОВ "Потуторський 

ДОЗ"

47533, Тернопільська 

обл., Бережанський р-н., 

с. Саранчуки

37373064

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 14.05.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

7 ФГ «Фльонц»

47516, Тернопільська 

обл., Бережанський р-н., 

с. Куропатники

34035256

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 11.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

8 ПОП «Урманське»

47510, Тернопільська 

обл., Бережанський р-н., 

с. Урмань

30787240

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 08.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

9 ТОВ «Бережани-агро»

47524, Тернопільська 

обл., Бережанський р-н., 

м.Бережани, вул. 

Шевченка, 16

37373195

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 19.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



10 ФГ «Вільховецьке»

47526, Тернопільська 

обл., Бережанський р-н., 

с. Вільховець

33982804

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

середній 03.12.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

11

НВФГ «Компанія Маїс», 

виробничий підрозділ №3 

м. Борщів

48700, Тернопільська 

обл., Борщівський р-н., 

м. Борщів,

 вул. С.Бандери,138

21905337

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 14.05.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

12 ФГ "Богдан"

48720, Тернопільська 

обл., Борщівський р-н., 

смт. Скала-Подільська,

 вул. Левицького, 34

32021629

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 14.05.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

13
ПрАТ "Плодорозсадник 

"Скала-Подільський"

48720, Тернопільська 

обл., Борщівський р-н.,  

смт. Скала-Подільська,

 вул. Купчинського,13

00855919

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 15.05.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

14 ТОВ "Золота Нива"

48734, Тернопільська 

обл., Борщівський р-н., 

с. Стрілківці
30811482

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 12.06.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

15
ТОВ " Корпорація "Колос-

ВС" 

48733, Тернопільська 

обл., Борщівський р-н., 

с. Більче-Золоте
34035633

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

насінництва та 

розсадництва

високий 14.07.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



16 ТОВ "Перейми"

48724,Тернопільська 

обл., Борщівський р-н., 

с. Вовківці
35368639

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 04.09.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

17 ТОВ "Нове Відродження"

48713, Тернопільська 

обл., Борщівський р-н., 

с. Пилатківці

32577293

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 25.09.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

18 СФГ "Червона калина"

48711, Тернопільська 

обл., Борщівський р-н.,  

с. Озеряни

21139431

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 09.10.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

19

ФО - П Шподарунок  

 Іван Володимирович 48400, Тернопільська 

обл., Бучацький р-н., м. 

Бучач, 

вул. Пушкіна, 8

1399705876

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 13.03.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

20 ПП " Золотопотіцьке"

48461,  Тернопільська 

обл., Бучацький р-н., м. 

Бучач,                   вул. Б. 

Хмельницького, 69

31878050

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 17.04.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

21
Фермерське господарство 

"Трибухівське"

48400,  Тернопільська 

обл., Бучацький р-н., м. 

Бучач, вул. Генерала 

Шухевича, 55

36524994

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 05.06.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

22 ТзОВ "Західагропродукт"

48400, Тернопільська 

обл., Бучацький р-н., 

м.Бучач,              вул. 

Галицька, 174

31877853

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 21.05.2018 3

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



23
Фермарське господарство 

"Гадз"

48400,  Тернопільська 

обл., Бучацький р-н.,  м. 

Бучач,                          

вул. Галицька, 160

37289250

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

насінництва та 

розсадництва

високий 12.06.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

24
ТзОВ 

"Бучачагрохлібпром"

48400,  Тернопільська 

обл., Бучацький р-н., м. 

Бучач,                          

вул. Галицька, 160

00952829

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання   

законодавства у сфері 

захисту рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

насінництва та 

розсадництва

високий 02.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

25 ПАП "Зубрець"

48441, Тернопільська 

обл., Бучацький р-н.,  с. 

Зубрець

30556842

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 16.10.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

26
СТОВ "Сидорівський 

Бровар"

48208,  Тернопільська 

обл., Гусятинський  р-н.,  

с. Сидорів

30865040

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання   

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 23.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

27 ФГ "Масарівські Липки"

48260,  Тернопільська 

обл., Гусятинський  р-н., 

м. Копичинці,                 

вул. І. Богуна, 45

35218921

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 11.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

28 ПАП "Воля - 2000"

48245,  Тернопільська 

обл., Гусятинський  р-н., 

с. Перемилів

30787570

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 09.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



29 СФНВГ "Коваль"

48257,  Тернопільська 

обл., Гусятинський  р-н., 

с. Васильківці

21133461

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 16.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

30 ПАП "Аркадія"

48201, Тернопільська 

обл., Гусятинський  р-н., 

смт. Гусятин,                    

вул. Шевченка, 2Б

31104143

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання   

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 03.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

31 ПП "Оберіг"

48240,  Тернопільська 

обл., Гусятинський  р-н., 

м. Хоростків, вул 

Грушевського, 27

32064725

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 08.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

32
ПСГ "Агрофірма 

"Нічлава"

48271,  Тернопільська 

обл., Гусятинський  р-н., 

с. Коцюбинці

30787764

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 08.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

33 ТзОВ "АФ "Постолівська"

48236,  Тернопільська 

обл., Гусятинський  р-н.,  

с. Постолівка

30787770

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 12.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

34 ПП НВАП "Ель-Гаучо"

48630, Тернопільська 

обл., Заліщицький  р-н., 

смт. Товсте,                

вул. С. Наливайка, 33

35955369

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

насінництва та 

розсадництва

високий 11.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



35
ФО - П Балич Юрій 

Володимирович

 48600, Тернопільська 

обл., Заліщицький  р-н.,  

м. Заліщики,            вул. 

Стефаника, 17

2163800070

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 08.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

36
ФО-П Комендат Ірина 

Михайлівна

 47300, Тернопільська 

обл., Збаразький  р-н., м. 

Збараж, м-н І.Франка, 

38 а

2514203543

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 23.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

37
ТОВ "Агродружество 

Євішовіце Україна"

47336,  Тернопільська 

обл., Збаразький  р-н., с. 

Шимківці

33438080

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 24.04.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

38 ТОВ "Берегиня добра"

 47352, Тернопільська 

обл., Збаразький  р-н., с. 

Синява

34037300

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 04.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

39 ТОВ"Оберіг добра"

 47372, Тернопільська 

обл., Збаразький  р-н., с. 

Максимівка

35617087

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 05.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

40 ТОВ "Благодар Агро"

 47305, Тернопільська 

обл., Збаразький  р-н., с. 

Базаринці

36016193

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 02.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



41 ФГ "Нива"

 47370, Тернопільська 

обл., Збаразький  р-н., с. 

Чернихівці

14044768

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

середній 16.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

42
ТзОВ "Агропродукт 

Шварцвальд"

47351,  Тернопільська 

обл., Збаразький  р-н., с. 

Красносільці

36016371

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 04.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

43 ТзОВ "Поділля"

 47371, Тернопільська 

обл., Збаразький  р-н., с. 

Стриївка

30891374

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 17.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

44 ФГ "Костюк"

 47330, Тернопільська 

обл., Збаразький  р-н., с. 

Раковець

32807593

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

середній 08.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

45 ФО-П Данилевич І.М.

7361, Україна, 

Тернопільська обл., 

Збаразький р-н., 

с.Н.Луб'янки, вул. 

Шкільна, 2

2411319191

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 19.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

46 ТзОВ "Олишківецьке"

 47333, Тернопільська 

обл., Збаразький  р-н., с. 

Витківці

36446089

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 27.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



47 СПД-ФО Скидан Т.Т.

47264, Тернопільська 

обл., Зборівський  р-н., 

с. Озерна

2514817501

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 19.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

48 ПП Гуртовенко Г.І.

47200, Тернопільська 

обл., Зборівський  р-н., 

м. Зборів,   вул. 

Б.Хмельницького, 20/1

1442614927

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 19.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

49 ТзОВ "Зборівські лани"

47224, Тернопільська 

обл., Зборівський  р-н., 

с. Вовчківці

34038236

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 20.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

50
ПП "Агропродсервіс - 

Ярчівці"

47261, Тернопільська 

обл., Зборівський  р-н., 

с. Ярчівці

36650963

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 24.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

51 ТзОВ "Розтоцьке"

47232, Тернопільська 

обл., Зборівський  р-н., 

с. Гаї Розтоцькі

31878417

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 06.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

52 ФГ "Софія А"

47281, Тернопільська 

обл., Зборівський  р-н., 

с. Висипівці

35039162

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

середній 17.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



53 АПП "Золота нива"

47236, Тернопільська 

обл., Зборівський  р-н., 

с. Бзовиця

30812203

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 08.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

54 ФО-П Гаврилюк О.П.

47600, Тернопільська 

обл., Козівський  р-н., 

смт. Козова, вул. 

Вітошинського, 31

2419614421

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 12.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

55 ФГ "Оберіг-Д"

47632, Тернопільська 

обл., Козівський  р-н., с. 

Слобідка

34038744

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

середній 14.05.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

56 ТзОВ "Кагро"

47600, Тернопільська 

обл., Козівський  р-н., 

смт. Козова,  вул. 

Дорошенка, 4

34653674

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 11.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

57 ТзОВ "Теофіпілка"

47652, Тернопільська 

обл., Козівський  р-н., с. 

Теофіпілка

31104295

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 11.06.2018. 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

58 ФГ "Вікторія-92"

47681, Тернопільська 

обл., Козівський  р-н., с. 

Вікторівка

21133248

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 10.07.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



59 ПП "Качан-07"

47971, Тернопільська 

обл., Козівський  р-н., с. 

Щепанів

35452662

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 16.07.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

60
ТОВ "Агропродсервіс-

Інвест"

47631, Тернопільська 

обл., Козівський  р-н., 

смт. Козлів,                        

вул. Зарудка, 1в

34653281

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 07.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

61 ТзОВ "Слава"

47632, Тернопільська 

обл., Козівський  р-н., с. 

Слобідка

30828496

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 13.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

62 ТзОВ "Темп паркет"

47600, Тернопільська 

обл., Козівський  р-н., 

смт. Козова,                       

вул. Грушевського, 1А

38332301

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 05.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

63
ФО-П Малищик Сергій 

Володимирович

47030, Тернопільська 

обл., Кременецький  р-

н., с. Шпиколоси                     

2437818953

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 19.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

64

СПД – ФО                        

Юрчик Олексій 

Васильович

47023, Тернопільська 

обл., Кременецький  р-

н., с. Дунаїв                     

МС084380   

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 16.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



65 СТОВ «Аграрій»

47001, Тернопільська 

обл., Кременецький  р-

н.,  м. Кременець                          

вул. 107 Кременецької   

дивізії, 1                                        

31276026

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 18.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

66

СПД – ФО                    

Пасічник Анатолій 

Іванович

47052, Тернопільська 

обл., Кременецький  р-

н., с. Лосятин       

МС214671 

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 16.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

67 ТОВ «Біо Лан»

47042, Тернопільська 

обл., Кременецький  р-

н., с. Горанка                

34566828

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 30.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

68 ПФГ «Віра»

47020, Тернопільська 

обл., Кременецький  р-

н., с. Великі Бережці 

30917287

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 06.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

69 ФГ «Едельвейс-1»

47034, Тернопільська 

обл., Кременецький  р-

н., с.  Новий  Кокорів  

30917250

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 24.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

70

Державне підприємство    

«Кременецьке лісове 

господарство»

47000, Тернопільська 

обл., Кременецький  р-

н., м. Кременець                     

вул. Акімова,26  

00993047

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 22.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

71 ТОВ "Агро-Ланівці"

47400, Тернопільська 

обл., Лановецький  р-н., 

м. Ланівці, вул. 

Тернопільська 3

34039659

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 16.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



72 ПСП "АФ "Горинь"

47412, Тернопільська 

обл., Лановецький  р-н., 

с. Борсуки

03782954

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 20.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

73 ПСП "АФ "Білозірська"

47453, Тернопільська 

обл., Лановецький  р-н., 

с. Білозірка

03782931

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 02.10.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

74 ПП "Прогрес-К"

47462, Тернопільська 

обл., Лановецький  р-н., 

с. Краснолука

21149752

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 23.10.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

75 СТОВ "Нове життя"

47422, Тернопільська 

обл., Лановецький  р-н., 

с. Юськівці

30786954

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 12.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

76 ПСП "АФ "Чайчинецька"

47414, Тернопільська 

обл., Лановецький  р-н., 

с. Чайчинці

03783126

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 13.11.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

77
ФО - П Туранська Євгенія 

Михайлівна

48300, Тернопільська 

обл., Монастириський  р-

н., м. Монастириська, 

вул. Шевченка, 11 А

1892413568

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 02.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



78 ПАП "Провесінь"

48371, Тернопільська 

обл., Монастириський  р-

н., с. Вістря

30003765

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 03.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

79 ТзОВ "Дністер"

48333, Тернопільська 

обл., Монастириський  р-

н., с. Тростянці

30155967

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 06.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

80 ТзОВ "Пролісок"

48322, Тернопільська 

обл., Монастириський  р-

н., с. Савелівка

30790080

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 16.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

81 ПСП "Оріон"

48324, Тернопільська 

обл., Монастириський  р-

н., с. Григорів

30811880

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 09.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

82 ФГ "Апостол"

48324, Тернопільська 

обл., Монастириський  р-

н., с. Григорів

35172510

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

середній 05.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

83 ТзОВ "Любава - Агро"

48322, Тернопільська 

обл., Монастириський  р-

н., с. Ковалівка,                   

вул. Зарічна, 400

32147790

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 03.12.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



84 ФО - П Плотнікова В.В.

47800, Тернопільська 

обл., Підволочиський  р-

н., смт. Підволочиськ, 

вул. Шептицького, 43

2883402166

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 06.02.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

85 ТОВ "Україна"

47814, Тернопільська 

обл., Підволочиський  р-

н., с. Скорики"

03781989

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

насінництва та 

розсадництва

високий 22.05.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

86 СТОВ "Новосілка"

47874, Тернопільська 

обл., Підволочиський  р-

н., с. Новосілка

30786734

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 10.07.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

87 ТОВ "Агротехнопрод"

47851, Тернопільська 

обл., Підволочиський  р-

н., м. Скалат, вул. Леся 

Курбаса, 48

31973756

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 07.08.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

88
ТОВ "Агрофірма 

"Медобори"

47840, Тернопільська 

обл., Підволочиський  р-

н., с. Кам'янки

35039398

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 14.08.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

89 ТОВ "Агро - Рось"

47852, Тернопільська 

обл., Підволочиський  р-

н., с. Качанівка

31973651

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

насінництва та 

розсадництва

високий 02.10.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



90 ФГ "Волова гора"

47875, Тернопільська 

обл., Підволочиський  р-

н., с. Полупанівка

34040711

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 16.10.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

91 ФГ "Обрій"

48022, Тернопільська 

обл., Підгаєцький  р-н., 

с. Вербів

14053543

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 26.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

92 ТзОВ "Юстинівське"

48012, Тернопільська 

обл., Підгаєцький  р-н., 

с. Юстинівка

30156054

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 14.05.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

93 ПП Масира Я.П.

48042, Тернопільська 

обл., Підгаєцький  р-н., 

с. Старе Місто,                

вул. Утратниця, 32

2152113517

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 04.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

94 ТОВ "Мрія Підгайці"

48022, Тернопільська 

обл., Підгаєцький  р-н., 

с. Вербів

34041152

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 19.06.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

95 ФГ "Світанок В"

48022, Тернопільська 

обл., Підгаєцький  р-н., 

с. Вербів

14050740

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

середній 10.07.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



96 ФО-П Кубай В.І.

48011, Тернопільска 

обл., Підгаєцький р-н, с. 

Мужилів

2349012818

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 20.11.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

97 ПОП "Іванівське"

48137, Тернопільська 

обл., Теребовлянський  

р-н.,с. Іванівка

0953668

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

насінництва та 

розсадництва

високий 12.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

98 ТОВ "Струсів Агро"

48127, Тернопільська 

обл., Теребовлянський  

р-н., с. Струсів

23588585

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 11.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

99 ТзОВ АП "Колос-2

48100, Тернопільська 

обл., Теребовлянський  

р-н., м. Теребовля,               

вул. Мазепи, 7

31877240

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 11.06.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

100 СФГ "Яворина"

48146, Тернопільська 

обл., Теребовлянський  

р-н., с. Дарахів

31092416

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

середній 11.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

101 ТОВ "Деревпромальянс"

48130, Україна, 

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р-н, 

смт. Дружба, вул. Лесі 

Українки, 1 А, оф. 2

39329148

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 24.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



102 ТОВ "Золотники Агро"

48126, Тернопільська 

обл., Теребовлянський  

р-н., с. Золотники

36974670

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 08.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

103 ПП "Прогрес Агро"

48124, Тернопільська 

обл., Теребовлянський  

р-н., с. Ладичин

32808272

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 20.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

104 ФГ "Зарваниця Агро"

48143, Тернопільська 

обл., Теребовлянський  

р-н., с. Зарваниця

34438469

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

середній 10.12.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

105 ФГ "Березовського"

47742, Тернопільська 

обл., Тернопільський  р-

н., с. Товстолуг

21131077

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 12.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

106 ФО-П Паламацканич Б.І.

47720, Тернопільська 

обл., Тернопільський  р-

н., с. Петриків,             

вул. Шашкевича, 9

2232207079

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 02.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

107 ПП АФ "Медобори"

47744, Тернопільська 

обл., Тернопільський  р-

н., с. Скоморохи

00954567

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 02.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



108
ТОВ "Агрохімзахист 

ЛТД"

47724, Тернопільська 

обл., Тернопільський  р-

н., смт. В.Березовиця 

31021607

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 16.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

109 ФГ "Боваровського"

47743, Тернопільська 

обл., Тернопільський  р-

н., с. Грабовець

25346403

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 07.05.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

110 СФГ "Солтисяк"

47713, Тернопільська 

обл., Тернопільський  р-

н., с. Жовтневе

14029800

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 06.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

111 ТзОВ "Агрокомпанія"

47720, Тернопільська 

обл., Тернопільський  р-

н., с. Петриків,                       

вул. Об'їзна 12/25.33

30495869

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 13.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

112 ПАП "Агропродсервіс"

47734, Тернопільська 

обл., Тернопільський  р-

н., с. Настасів

30356854

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин, 

дотрмання законодавства 

у сфері насінництва та 

розсадництва

високий 03.09.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

113 ТОВ "Агрокомплекс"

47702, Тернопільська 

обл., Тернопільський  р-

н., с. Дубівці

30588523

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 10.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



114
ПП Волянський  Іван 

Андрійович

48514, Тернопільська 

обл., Чортківський  р-н., 

с. Біла,  вул. Нова 

Штокалівка, 17

2539114799

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

середній 19.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

115
ПП Гребченко Андрій 

Юрійович

48500, Тернопільська 

обл., Чортківський  р-н.,  

м. Чортків,                   

вул. Гончара, 5

2503610816

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 02.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

116 ПАП "Полівці"

48576, Тернопільська 

обл., Чортківський  р-н., 

с. Полівці

30787958

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 10.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

117 ПАП "Довіра"

48530, Тернопільська 

обл., Чортківський  р-н., 

с. Білобожниця

32758892

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 10.07.2018 10

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

118
ДП "Чортківське лісове 

господарство"

48500, Тернопільська 

обл., Чортківський  р-н.,  

м. Чортків, вул. 

Шевченка, 42

00993053

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 14.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

119 ПАП "Дзвін"

48510, Тернопільська 

обл., Чортківський  р-н., 

с. Звиняч

30787900

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 19.11.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



120 ТзОВ "Нива - Біла"

48514, Тернопільська 

обл., Чортківський  р-н.,  

с. Біла                

37512508

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 04.12.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

121 ПАП "Фортуна"

48544, Тернопільська 

обл., Чортківський  р-н., 

с. Свидова

30749446

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 18.12.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

122 ФО-П Яцюк В.В.

47144, Тернопільська 

обл., Шумський  р-н., с. 

Великі Дедеркали

2590702733

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 12.02.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

123 ФО-П Ліпченко В.Л.

47100, Тернопільська 

обл., Шумський  р-н., м. 

Шумськ, провулок 

Ринковий, 8

2520324393

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 05.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

124 ФО - П Крестюк Н.В. 

47144, Тернопільська 

обл., Шумський  р-н., с. 

Великі Дедеркали

1716931566

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 19.03.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

125 ФГ "Беріжок"

47140, Тернопільська 

обл., Шумський  р-н., с. 

Бриків

21130497

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин, 

дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 12.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



126 ТОВ "Шумськ Агро"

47144, Тернопільська 

обл., Шумський  р-н., с. 

Великі Дедеркали

34043068

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 19.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

127 СТОВ "Агро-Лан"

47154, Тернопільська 

обл., Шумський  р-н., с. 

Темногайці

32807970

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 03.09.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

128 ФО-П Стеник І.В.
46020, м. Тернопіль,           

вул. Коновальця, 14,77
2150502439

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 16.04.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

129 ФО-П "Цвігун О.В."
46023, м. Тернопіль,                  

пр-т Злуки ,57/240
2512101943

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 21.05.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

130 ФО-П Тарнавський О.В.
46400, м. Тернопіль,         

вул. Гріга, 2-а
2642700394

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 21.05.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

131 ТОВ «Ліском - Шпон»
46012, м. Тернопіль,         

вул. Бригадна, 46
23591794

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 04.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



132 ТОВ «Осева»
46008, м. Тернопіль,         

вул. Живова, 15 Б
39923723

Дотримання 

законодавства у сфері 

насінництва та 

розсадництва

високий 11.06.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

133 ФО-П Кантор О.В.
46023, м. Тернопіль,                      

вул. Злуки, 59/55
2878204390

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 18.06.2018 4

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

134
ПП "Науково-виробнича 

фірма "Тирас"

46008, м. Тернопіль,         

вул. Живова, 32
36467622

Дотримання 

законодавства у сфері 

насінництва та 

розсадництва

високий 09.07.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів



135 ТОВ "Терком"
46010, м.Тернопіль, 

вул.Поліська, 11
32387046

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 07.08.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

136
ПАТ «Тернопільський 

радіозавод «Оріон»

46023, м.Тернопіль,               

вул. 15 Квітня, 6
22607719

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 23.10.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

137 ПрАТ "Галнафтохім"
м. Тернопіль,                       

вул. Поліська, 3А
23958622

Дотримання 

законодавства у сфері 

захисту рослин

високий 05.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів

138
ДП "Тернопільське лісове 

господарство"

46008, м. Тернопіль,         

вул. Багата, 5а
00993024

Дотримання 

законодавства у сфері 

карантину рослин

високий 14.11.2018 5

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів


