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1.
Приватний ринок 

"Омега"

26400, Кіровоградська обл.,           

    м. Благовіщенськ, вул. 

Героїв України, 48

24150916

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий  15.05.2017 5
акт  від 15.05.2017          

    № 1

2. Ринок РайСТ

26400, Кіровоградська обл.,         

  м. Благовіщенськ, вул. Героїв 

України, 13

30665047

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 22.06.2017 5
акт  від 22.06.2017          

    № 2

3.

Молокопереробне 

підприємство ТОВ 

"Ятрань"

26400, Кіровоградська обл., 

м.Благовіщенськ, 252 км 

автомагістраль Київ - Одеса

30118768

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 13.11.2017 5
акт  від 13.11.2017       

 № 4

Строк 

здійснення  

заходу

Місце провадження 

господарської діяльності 

суб׳єкта господарювання, або 

його відокремлення підрозділів

Найменування субєкта 

господарювання

Ідентифікаційний 

 код юридичної 

особи, або 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків 

фізичної особи- 

підприємця 

(серія та номер 

паспорта)

  Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)

 Номер і дата, 

складеного за 

результатами 

здійснення заходу 

державного нагляду  

(контролю)

№

управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини за 2017 рік

 Предмет здіснення 

заходу державного 

нагляду (контролю)

Ступінь 

ризику

Дата початку 

здійснення  

заходу



4.
 Ковбасний цех ТОВ 

"Ятрань"

26411,  Кіровоградська обл.,  

Благовіщенський район,            

с.Синьки,  236 км 

автомагістраль Київ - Одеса

30118768

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 13.11.2017 5
акт  від 13.11.2017       

 № 5

5.
Забійний пункт ТОВ 

"МЗП"

26400,  Кіровоградська обл.,            

      м. Благовіщенськ,           

вул.Східна 10

39883450

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 19.09.2017 5
акт  від 19.09.2017        

  № 3

6. КП "Ринок"

27200, Кіровоградська обл.,            

     м. Бобринець, провулок 

Базарний, 11  

06687564

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 10.04.2017 5
акт від 10.04. 2017       

 № 1

7.
Вільшанський 

продовольчий ринок

   26600,                

Кіровоградська обл.,    смт 

Вільшанка, вул. Лагонди, 1

2765920424

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 03.05.2017 5
акт  від 03.05. 2017       

  № 2

8.

Приватне 

підприємство 

"Ринок" 

м. Гайворон 

26300, 

Кіровоградська обл., 

м. Гайворон, 

вул. Кірова, 27

20656607

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 15.07.2017 5
акт від 18.07.2017        

 № 1

9.
ТОВ "Голованівський 

базар"

26500, Кіровоградська обл., 

Голованівський р-н, смт. 

Голованівськ, вул. Ринкова, 18

31667658

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 11.07.2017 5
акт від 12.07.2017        

 № 13

10.
ТОВ "Побузький 

Муніципальний ринок"

26555, Кіровоградська обл., 

Голованівський р-н, смт. 

Побузьке вул.Першотравнева, 

33

30508584

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 15.07.2017 5
акт  від 15.07.2017       

 № 14



11. ТОВ " Вадіс"

26500,           Кіровоградська 

обл., Голованівський     р-н,        

 селище Голованівськ,  

вул.Чапаєва, 3

31501637

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 10.10.2017 5
акт  від 11.10.2017             

       № 1

12.

Тишківський 

промислово-

продовольчий ринок  

27013,              Кіровоградська 

обл., Добровеличківський 

район, с. Тишківка,     вул. 

Червона, 3

31540990

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 23.01.2017 5
 акт від 23.01.2017        

№ 1

13.

Помічнянський 

промислово-

продовольчий ринок 

27030,            Кіровоградська 

обл., Добровеличківський 

район, м. Помічна, вул.Базарна 

площа

1755864

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 21.08.2017 5
акт  від 21.08.2017       

 № 2

14.

Добровеличківський 

промислово-

продовольчий ринок

27000,  Кіровоградська обл.,   

смт. Добровеличківка,                  

  вул. Тітова,12 

1755864

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 21.08.2017 5
акт  від 22.08. 2017       

  № 3

15.
КБ "Ринок"  СТ 

Долинського РСТ

вул. Центральна (бувша Радян-

ська), 181а , м. Долинська, 

Долинський р-н, Кіровоград-

ська обл., 28500

23694353

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 06.05.2017 5
акт  від 07.05.2017        

  № 2

16.

ПП "Долинська 

інкубаторно-

птахівнича станція"

 28500,  Кіровоградська обл.,             

        м. Долинська, вул. 

Соборності України, 53

34200997

додержання 

законодавства у 

сфері ветеринарної 

медицини

середній 03.07.2017 5

 Захід не проводився 

на підставі вимог ст.2 

ЗУ №1728-VIII 

03.11.2016р. "Про 

тимчасові 

особливості 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності " 



17.

ФОП Тупота О.А. 

Комплекс по 

переробці продукції 

бджільництва

 28500,Кіровоградська обл., м. 

Долинська, вул. Соборності 

України, 43

2657911809

додержання 

законодавства у 

сфері ветеринарної 

медицини

середній 14.06.2017 5

 Захід не проводився 

на підставі вимог ст.2 

ЗУ №1728-VIII 

03.11.2016р. "Про 

тимчасові 

особливості 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності " 

18. Ринок "Залізничний"

27400, Кіровоградська обл.,      

м. Знам'янка, пл. 

Привокзальна, 1

20644691

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 03.04.2017

5

акт  від 07.04.2017       

 № 1

19. Ринок "Фенікс"

27400,      Кіровоградська обл.,       

     м. Знам'янка, вул. 

Енергетиків,1

23897627

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 11.04.2017 5
акт  від 15.04.2017       

 № 2

20. Ринок "Центральний"

27400, Кіровоградська обл.,              

       м. Знам'янка,  вул. 

Куйбишева, 19

37714226

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 04.06.2017 5
акт  від 08.06.2017       

 № 3

21.
ТОВ "Черняхівські 

ковбаси"

27641, Кіровоградська обл., 

Кіровоградський   р-н,  с. 

Черняхівка, вул. Польова, 15а

2261302927

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 29.11.2017 5
 акт від 05.12.2017       

 № 11



22. ТОВ "Фон-Сан"

27652, Кіровоградська обл.,     

м. Кропивницький, вул. 40 

річчя Перемоги, 209

30663495

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 11.09.2017 5
акт  від 12.09.2017               

         № 8

23.

ТОВ "Соколівський 

м'ясокомбінат 

"Українські ковбаси"

27641, Кіровоградська обл., 

Кіровоградський р-н,  с. 

Соколівське, пр. 

Комсомольський, 17

34374788

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 11.09.2017 5
акт  від 11.09.2017       

 № 7

24.
ТОВ "Прибуткова 

справа"

27652,  Кіровоградська обл., 

Кіровоградський р-н, с. Зоря, 

вул.І.Сірка, 55а

34724561

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 04.12.2017 5
       акт від  

08.12.2017       № 12

25. ПП "Руссу В.В."

27652, Кіровоградська обл.,         

  м. Кропивницький, вул. 40 

річчя Перемоги, 209а

3444316070

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 11.12.2017 5
 акт від 15.12.2017       

 № 13

26. ВСК "Колос"

  28400, Кіровоградська обл., 

Компаніївський район,  смт. 

Компаніївка   вул. Шевченка, 9

3757979

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 15.08.2017 5
акт  від 18.08.2017       

 № 6

27. ФГ "Веста-Люкс"

28400, Кіровоградська обл., 

Компаніївський район,  смт. 

Компаніївка, вул. Паркова,31-к

34141209

додержання 

законодавства у 

сфері ветеринарної 

медицини

високий 07.08.2017 5

 Захід не проводився 

на підставі вимог ст.2 

ЗУ №1728-VIII 

03.11.2016р. "Про 

тимчасові 

особливості 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 



28. КП "Міський ринок"

    26000,  Кіровоградська обл.,      

    м. Мала Виска, вул. 

Велігіна, 5

32730175

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 15.05.2017 5
акт  від 16.05.2017       

 № 1

29. КП "Селищний ринок"

26223, Кіровоградська обл.,   

Маловисківський район,             

 смт.Смоліно, вул. Казакова, 39

31715533

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 22.05.2017 5
акт  від 27.05.2017       

 № 2

30. ПП "Дранко А.І."

26222,                  

Кіровоградська обл,  

Маловисківський район, 

с.Березівка

2253210773

додержання 

законодавства у 

сфері ветеринарної 

медицини

Високий 13.07.2017 5

 Захід не проводився 

на підставі вимог ст.2 

ЗУ №1728-VIII 

03.11.2016р. "Про 

тимчасові 

особливості 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності " 

31.
СТОВ 

"Нововознесенське"

26221, Кіровоградська обл., 

Маловисківський район, 

с.Нововознесенка

30800093

додержання 

законодавства у 

сфері ветеринарної 

медицини

Високий 22.06.2017 5

 Захід не проводився 

на підставі вимог ст.2 

ЗУ №1728-VIII 

03.11.2016р. "Про 

тимчасові 

особливості 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності " 

32. ТОВ "Агроукррегіон "

26231, Кіровоградська 

обл.,Маловисківський район, 

с.Розсохуватка

30800135

додержання 

законодавства у 

сфері ветеринарної 

медицини

Високий 26.06.2017 5

 Захід не проводився 

на підставі вимог ст.2 

ЗУ №1728-VIII 

03.11.2016р. "Про 

тимчасові 

особливості 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності " 



33. ТОВ  "Агрородина "

26222, Кіровоградська обл., 

Маловисківський район 

с.Березівка

30898935

додержання 

законодавства у 

сфері ветеринарної 

медицини

Високий 29.06.2017 5

 Захід не проводився 

на підставі вимог ст.2 

ЗУ №1728-VIII 

03.11.2016р. "Про 

тимчасові 

особливості 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності " 

34. СФГ  "Подільське "
26220, Кіровоградська обл., 

Маловисківський район 
22227129

додержання 

законодавства у 

сфері ветеринарної 

медицини

Високий 10.07.2017 5

 Захід не проводився 

на підставі вимог ст.2 

ЗУ №1728-VIII 

03.11.2016р. "Про 

тимчасові 

особливості 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності " 

35.

Ринок 

Новоархангельського 

РСТ 

   26100, Кіровоградська обл.,     

 смт. Новоархангельськ, вул. 

Слави, 1

24711651

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 15.05.2017 5
акт  від 19.05.2017       

 № 1

36. ТОВ "Прогрес"
26011, Кіровоградська обл., 

с.Турія, вул. Леніна, 125
03757241

додержання 

законодавства у 

сфері ветеринарної 

медицини

високий 23.03.2017 5

 Захід не проводився 

на підставі вимог ст.2 

ЗУ №1728-VIII 

03.11.2016р. "Про 

тимчасові 

особливості 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності " 



37. ТОВ "Прищепівка"
26010 Кіровоградська обл., 

с.Прищепівка, вул. Суворова
30909370

додержання 

законодавства у 

сфері ветеринарної 

медицини

високий 20.04.2017 5

 Захід не проводився 

на підставі вимог ст.2 

ЗУ №1728-VIII 

03.11.2016р. "Про 

тимчасові 

особливості 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

38.

КП 

"Новомиргородський 

міський ринок"

 26000, Кіровоградська обл.,      

м. Новомиргород,      вул. 

Поповкіна, 14а

38316149

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 12.04.2017 5
акт  від 13.04.2017       

 № 1

39.
 Ринок СТ 

"Златопільське"

26000,  Кіровоградська обл., 

м.Новомиргород,      вул. 

Луначарського, 13

37421547

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 16.04.2017 5
акт  від 16.04.2017       

 № 2

40. Новоукраїнське РСТ

  27100,  Кіровоградська обл.,  

м. Новукраїнка,                  вул. 

Соборна, 82 (ринок)

1756390

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 17.05.2017 5
акт  від 17.05.2017       

 № 2

41.
Олександрівський 

ринок 

27300, Кіровоградська  обл., 

Олександрівський район, смт. 

Олександрівка,вул. Ринкова, 3

20651414

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 19.01.2017 5
 акт від 19.01.2017           

     № 1 

42. ТОВ "ЛКВ ГРУПП"

28021,Кіровоградська обл., 

Олександрійський район, с. 

Войнівка,вул. Колгоспна, 28

39048165

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

середній 02.03.2017 5
 акт  від 02.03.2017          

     № 4



43. СВК ім. Фрунзе

28063, Кіровоградська обл., 

Олександрійський район, с. 

Червона Кам'янка, вул. 

Сухінова, 1

30798818

додержання 

законодавства у 

сфері ветеринарної 

медицини

середній 24.04.2017 5

 Захід не проводився 

на підставі вимог ст.2 

ЗУ №1728-VIII 

03.11.2016р. "Про 

тимчасові 

особливості 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

44.

Торгіведні ряди 

споживчого 

товариства 

"Олександрійське РСТ"

28042, Кіровоградська обл., 

Олександрійський район, смт. 

Нова Прага,  вул. Садова, 22

36360740

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 29.10.2017 5
акт  від 29.10.2017       

 № 2

45.
Бойня ТОВ 

"УкрАгроКом"

28043,  Кіровоградська обл., 

Олександрійський район, с. 

Головківка, вул. Центральна, 

86а

30327425

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 14.11.2017 5
акт  від 14.11.2017       

 № 8

46.
ПП "Онуфріївський 

ринок"

 28100, Кіровоградська обл., 

смт.,Онуфріївка, 

вул.Центральна, 9

2323288

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 12.05.2017 5
акт  від 12.05.2017       

 № 1

47.
Агропромисловий 

ринок

 28300, Кіровоградська обл., 

смт.Петрове,  вул.Каштанова, 2
2926300387

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 22.03.2017 5
 акт від 22.03.2017          

№ 1 

48.
 Ринок Устинівської 

селищної ради

28600, Кіровоградська обл., 

Устинівський р-н, 

смт.Устинівка,  вул.Мира, 4

31394707

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 23.01.2017 5
 акт від 23.01.2017              

   № 1 



49.
ТДВ "М'ясокомбінат 

"Ятрань"

25005, Кіровоградська обл.,           

    м. Кропивницький,             

вул.Братиславська, 82

05507073

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 12.09.2017 5
акт  від 15.09.2017       

 № 4

50.

Підприємство 

"Кооперативний ринок 

ОСС" ринок 

"Центральний"

25006, Кіровоградська обл.,      

м. Кропивницький,  вул. 

Велика Перспективна, 53

01563099

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 06.03.2017 5

 Захід не проводився, 

так як наказ 

Мінагрополітики від 

06.02.2017 № 42 не 

набув чинності  

(зареєстрований в 

Мінюсті 15.03.2017)

51. ПП "Консіс"

25014, Кіровоградська обл.,      

м. Кропивницький,                       

  вул. Районна, 1а

37383894

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 17.04.2017 5
акт  від 17.04.2017       

 № 43

52.

ТОВ 

"Кіровоградавтотранс" 

ринок 

"Привокзальний"

25013,              Кіровоградська 

обл.,          м. Кропивницький,        

     пр-т Правди, 2а

38693066

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 15.05.2017 5
акт  від 15.05.2017       

 № 52

53.

ПАТ "Автобусний 

парк № 13527" ринок 

"Оптовий Овочевий"

25028, Кіровоградська обл.,           

    м. Кропивницький,  

вул.Героїв Сталінграда, 35

03117292

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 13.02.2017 5

 Захід не проводився, 

так як наказ 

Мінагрополітики від 

06.02.2017 № 42 не 

набув чинності  

(зареєстрований в 

Мінюсті 15.03.2017)

54.
ТОВ "М'ясопродукт -  

Кіровоград"

25014, Кіровоградська обл.,            

     м. Кропивницький,  вул. 

Промислова,7

30948032

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 10.07.2017 5
акт  від 14.07.2017       

 № 98



55.

ПП "Кіровоград-Буд-

Дизайн" ринок 

"Полтавський"

25015,         Кіровоградська 

обл.,            м. Кропивницький,         

        вул. Кропивницького

34813389

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 03.04.2017 5
акт  від 04.04.2017       

 № 36

56.

ПП "Євразія-Центр" 

ринок 

"Новомиколаївські 

торгівельні ряди"

25005,             Кіровоградська 

обл.,             м. 

Кропивницький,  

вул. Добровольського,  22а

28898021

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 11.09.2017 5
акт  від 14.09. 2017       

  № 3

57.

ПП "Кіровоград-Буд-

Дизайн" ринок 

"Черемушки"

25013, Кіровоградська обл., м. 

Кропивницький, пр-т Правди, 2
34813389

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 03.04.2017 5
акт  від 03.04.2017       

 № 34

58.

Підприємство 

"Кооперативний ринок 

ОСС" ринок 

"Колгоспний"

25009, Кіровоградська обл.,            

     м. Кропивницький,           

вул.50-років Жовтня, 27

01563099

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 23.10.2017 5
акт  від 25.10.2017       

 № 19

59.

ПП "Кіровоград-Буд-

Дизайн" ринок 

"Жемчуг"

25031, Кіровоградська обл.,             

      м. Кропивницький,  вул. 

Попова, 20

34813389

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 03.04.2017 5
акт  від 05.04. 2017      

 № 38

60.
КП "Олександрійський 

центральний ринок"

      28000,               

Кіровоградська обл.,  м. 

Олександрія,  вул. Семашко, 57

23230033

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 09.10.2017 5
акт  від 17.04.2017       

 № 43



61. ТОВ "НГК-ТРЕЙД"

28000, Кіровоградська обл.,             

      м. Олександрія, 

вул.Кропивницького ,2

37809930

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

середній 14.03.2017 5
 акт від 14.03.2017            

      № 1

62. ТОВ ВКФ "Оксамит"

28000, Кіровоградська обл.,              

       м. Олександрія, вул. 

Кременчуцьке шосе,6

13762651

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 05.06.2017 5
акт  від 8.06.2017         

 № 3

63. ПП Нос Ю.В.

28000, Кіровоградська обл.,          

   м. Олександрія, 

вул.Кропивницького, 2

2211801672

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

середній 10.05.2017 5
акт  від 13.05.2017       

 № 2

64. ТОВ "Айсберг"

28000, Кіровоградська обл.            

    м. Олександрія, 

вул.Червоного Козацтва, 41/75

23230599

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 12.06.2017 5
акт  від 14.06.2017       

 № 4

65.
ПП Боліла, ринок 

"Александрит"

28000, Кіровоградська обл.,             

      м. Олександрія,   Проспект 

Будівельників, 26а

2365407760

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 12.09.2017 5
акт  від 14.09.2017       

 № 5

66.

Приватне 

підприємство "Альфа-

Фенікс"

28000, Кіровоградська обл.,            

     м. Олександрія, 

вул.Кропивницького, 2

3140866261

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

середній 17.10.2017 5

 Плановий захід не 

проводиіся в звязку з 

припиненням роботи 

даного підприємства 

67.
Приватне 

підприємство "ВК і К"

27500, Кіровоградська обл., 

м.Світловодськ,

вул.Дружби, 17
13745730

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 11.07.2017 5

 Плановий захід не 

проводиіся в звязку з 

припиненням роботи 

даного підприємства 



68.

Бойня РКЗП 

Світловодського 

Райспоживтовариства

27519,  Кіровоградська обл.,                   

             Світловодський р-н,           

     с. Свердловка,  вул. Лісова, 

1
23695051

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 14.03.2017 5
 акт від 14.03.2017               

         № 1

69.
Агропродовольчий 

ринок "Колгоспний"

27500, Кіровоградська обл.,             

      м. Світловодськ, вул. 

Єгорова, 32

37791688

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 08.04.2017 5
акт від 08.04.2017        

 № 5 

70.
Торгівельні ряди 

СМКП "ККП"

27500, Кіровоградська обл.,           

    м. Світловодськ, вул. 

Леніна, 108

31591191

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 03.07.2017 5
акт  від 03.07.2017       

 № 8

71.
ТОВ "Світловодський 

маслосирзавод"

27500, Кіровоградська обл.,            

     м. Світловодськ, вул. 

Макаренка, 2

40236151

 додержання 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

високий 10.10.2017 5
акт  від 11.10.2017       

 № 1


