


6
ПП  НСНФ "Соєвий 

вік"

м. Кіровоград,  вул. 

Мурманська, 29Д 
31775283

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

7 ТОВ ВКФ "Адамант"

25000, м.Кіровоград, 

вул.Орджонікідзе,5 каб.302-

Б-3

38589317

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

8 ПСП "СТАРТ"

28200, Кіровоградська обл., 

Новгородківський р-н, с. 

Петрокоробівка,                                       

30503811

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

9 ФГ "ХЛІБОРОБ"

28540, Кіровоградська обл., 

Долинський р-н,                   

с. Гурівка, вул. Миру, 56

30282311

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

10 ТОВ "Форест -ХХІ"
25000, м.Кіровоград,        

вул.Короленка,1а
38589317

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

11

ТОВ Агрорфірма 

"Шевченка" у формі 

товариства з 

обмеженою 

відповідальністю

26500, Кіровоградська обл.,  

смт. Голованівськ,           

вул. Пушкіна, 90

30702612

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 03.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

12 СВК "РОСІЯ""

28300, Кіровоградська обл., 

Петрівський р-н,                    

с. Червонокостянтинівка

3758186

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 03.04.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

13

СВК                                     

ім. БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

26400, Кіровоградська обл., 

Ульяновський р-н, с. 

Данилова Балка, вул. 

Леніна,1

5440347

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 10.04.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

14
ТОВ                

"Агрофірма "Кочубій"

26100, Кіровоградська обл., 

Новоархангельський р-н,   

с. Кальниболота,                     

вул. Леніна, 82

33708245

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 11.04.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

КВІТЕНЬ



15 СФО «Агат»

28510, Кіровоградська обл., 

Долинський район

с. Варварівка
23684484

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 24.04.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

16 ПП "Стоїк"

27038, Кіровоградська обл., 

Добровеличківський р-н,  с. 

Червона Поляна,  вул. 

Партизанська, 2-А

32686528

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 08.05.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

17 ПП "ГУРЬЄВО"

26324, Кіровоградська обл., 

Гайворонський р-н, с. 

Котовка вул. 40-річчя 

Перемоги, 2

32954190

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 03.05.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

18

Кіровоградська філія 

ДП "Центр сертифікації 

та експертизи насіння і 

садивного матеріалу"

26423, Кіровоградська обл., 

Ульяновський р-н,                

с. Новоселиця,                   

вул. Леніна, 192

38151142

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 15.05.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

19 ФГ «Гранд»

26100,  Кіровоградська 

обл., Новоархангельський р-

н,с. Небелівка

32124003

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 10.05.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

20

ТОВ 

АГРОПРОМИСЛОВА 

КОМПАНІЯ 

"ТОРГОВИЦЯ"

26100, Кіровоградська обл., 

Новоархангельський р-н,   

с. Торговиця,                     

вул. Гагаріна, 18

36706921

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 10.05.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

21 ПП "Артур"

27653, Кіровоградська обл.,           

Кіровоградський р-н,                    

с.Калинівка,                           

вул. Степова, 1-А

31504926

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 15.05.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

22 ТОВ»Агрофірма Маяк»

28300, Кіровоградська обл.,

 Петрівський р-н.,

с.Новий Стародуб

вул. Кірова 173

30800088

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 12.06.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

ЧЕРВЕНЬ

ТРАВЕНЬ



23 ПП «Агрохім»
25000, м.Кіровоград, 

вул.Комарова, 74
23694198

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 12.06.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

24
ТОВ "Агрофірма 

"Перлина Степу"

28600, Кіровоградська обл., 

Устинівський р-н, с. 

Степанівка, вул. Суворова, 

23

36390157

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 12.06.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

25
СФГ 

"Високобайрацьке"

27601, Кіровоградська обл., 

Кіровоградський р-н,          

с. Високі Байраки,            

вул. Леніна, 1

03756796

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 18.07.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

26 СФГ Рижкова В.П

27213,  Кіровоградська 

обл., Бобринецький р-н, 

с.Олексіївка 

24149014

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 10.07.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

27 ПСП «Центр – Агро»

26100,   Кіровоградська 

обл., смт. 

Новоахангельськ,вул. 

Слави, 135

32721197

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 17.07.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

28 ТОВ «Чечеліївське»

28300,    Кіровоградська 

обл., Петрівський р-н,с. 

Новий Стародуб

30638956

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 17.07.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

29 ТОВ "Новоукраїнське"

Кіровоградська обл., м. 

Новоукраїнка, вул. Леніна, 

131

414664

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 03.07.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

30 ПСП ім.Димитрова

26606, Кіровоградська обл., 

Вільшанський р-н,   

с.Добре

03756460

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 25.07.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

ЛИПЕНЬ

СЕРПЕНЬ



31
ТОВ АФ 

«Відродження»

27622,   Кіровоградська 

обл.,Кіровоградський р-н,с. 

Червоний Яр

30416609

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 21.08.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

32 СВК "ВІДРОДЖЕННЯ"

28400, Кіровоградська обл., 

Компаніївський р-н, с. 

Червона Слобода, вул. 

Ілліча, 1 

03756402

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 09.08.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

33 ТОВ НВФ "Агросвіт"

Кіровоградська обл., смт. 

Приютівка, вул. Межева, 

2/1

23233729

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 14.08.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

34 ТОВ «Воронівське»

27100,   Кіровоградська 

обл., Новоукраїнський р-н, 

с.Воронівка

33519845

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 14.08.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

35
 СФГ  

"Високобайрацьке"

Кіровоградська обл., 

Кіровоградський р-н,          

с. Високі Байраки                         

03756796

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 15.08.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

36
ФГ «Флоря Андрій 

Володимирович»

26200, Кіровоградська обл., 

Маловисківський р-н, с. 

Велика Виска, вул. 

Комсомольська, 14

23677142

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 04.09.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

37 СТОВ "Україна"

26200, Кіровоградська обл., 

Маловисківський р-н,           

с. Велика Виска 

30862757

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 04.09.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

38

ТОВ "Агродар -Україна 

- Плюс" Трепівські 

зерносклади

Кіровоградська обл., 

Знам'янський р-н, с. 

Трепівка, вул. Київська, 

36А

33423315

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 05.09.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

39
СФО 

"Володимирівське"

28540, Кіровоградська обл., 

Долинський р-н, с. Гурівка
13757207

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 11.09.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

ВЕРЕСЕНЬ



40
Ульяновська філія  

ПрАТ "Райз-Максимко"

26400, Кіровоградська обл., 

м. Ульяновка, вул. 

Радянської влади, 4

26115522

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 18.09.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

41
ТДВ "Мясокомбінат 

Ятрань""

м. Кіровоград, вул. 

Братиславська, 82
05507073

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 12.09.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

42 ТОВ "Перчунівське"

27043, Кіровоградська обл., 

Добровеличківський р-н, с. 

Перчунове

5527321

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 12.09.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

43
Асоціація «Насіння 

Кіровоградщини»

25000, м.Кіровоград, 

вул.Тімірязєва, 84, кімн.420
 23099389

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 18.09.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

44 ТОВ Агрофірма "Мир"

 Кіровоградська обл., 

Голованівський р-н, с. 

Пушкове

5530702

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 02.10.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

45 ФГ "Костянтинівське"

28100, 

   Кіровоградської обл., 

Онуфріївський  район, с. 

Костянтинівка, вул., 

Центральна 1, 

24713986

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 09.10.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

46 ТОВ "Перемога"

28541, Кіровоградська обл., 

Долинський р-н, с. 

Новогригорівка Друга 

30848402

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 16.10.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

47

ПАТ                                    

"Бобринецька 

сільгосптехніка"

27200, Кіровоградська обл.,  

м. Бобринець, вул. 

Промислова, 6 

03748779

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 10.10.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

48 СФГ Романюка В.А

27240,  Кіровоградська 

обл., Бобринецький р-н, 

с.Тарасівка

31754703

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 17.10.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

ЖОВТЕНЬ



49
ТОВ    "АГРОФІРМА 

СОФІЇВСЬКА"

28400, Кіровоградська обл.,  

Компаніївський р-н,  с. 

Софіївка

30798289

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

  високий 23.10.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

50 ФГ "Весна"

28100, Кіровоградська обл., 

Онуфріївський р-н,  смт. 

Павлиш, вул. Садова 28-А

24713986

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 09.10.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

51 ПП АФ «Перспектива»

 Кіровоградська обл., смт. 

Новгородка, вул. 

Островського, 14

24712900

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 01.11.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

52 СТОВ «Червонопілля»

27243,  Кіровоградська 

обл., Бобринецький р-н, 

с.Червонопілля

23906565

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.11.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

53

Кіровоградське 

підприємство МПП 

Фірма "Ерідон"

м. Кіровоград,  вул. 

Аджамська, 25 
19420704

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.11.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

54
СФГ 

«Інгулокам’янське»

28200,   Кіровоградська 

обл., Новгородківський р-

н,с. Інгуло - Кам’янка

30800198

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.11.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

55
ПАТ «Долинський 

хлібозавод

28500, Кіровоградська обл., 

м. Долинська, провулок 

Котовського 2
00378804

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 06.11.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

56 ПСП «Чечеліївське»

28200,   Кіровоградська 

обл., Новгородківський р-

н,с. Велика Чечеліївка

30503827

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.11.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

57
ТОВ "Аграрник-

Кіровоградщина"

м. Кіровоград,  вул. 

Курганна, 62 
33962725

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.11.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

ЛИСТОПАД




