


5 ТОВ «Озон-О»

28000, Кіровоградська обл., 

Олександрійський р-н., с. 

Войнівка, вул. Колгоспна, 

27.

34141036

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 23.01.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

6

Підприємство 

Кіровоградської 

виправної колонії 

управління Державної 

пенітенціарної служби 

України в 

Кіровоградській області 

(№6)

25000, м.Кіровоград,         

вул.Яновського,50
08680253

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 23.01.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

7 ПП "Авіцена""
 Кіровоградська обл., смт. 

Петрово,   вул. Ілліча, 39
АО 121201

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 18.01.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

8 ФОП Медведєв М.М.

Кіровоградська обл., 

Олександрівський р-н, смт. 

Єлисаветградка,  вул.  

Леніна, 77

1245256874

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 23.01.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

9
Магазин "Все для саду 

та дому"

 Кіровоградська обл.,          

смт. Компаніївка,                 

вул. Перемоги, 148

2312703581

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

10
ДП "Світловодське 

лісове господарство

Кіровоградська обл., м. 

Світловодськ, вул. 

Комсомольська, 33

00992237

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

11 ПП "ПРОМЕТЕЙ"

27500, Кіровоградська обл., 

Світловодський р-н, 

с.Павлівка,                         

вул. Комсомольська, 11

31427559

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

ЛЮТИЙ



12 ПП "Некрутенко С.П."

Кіровоградська обл., смт. 

Устинівка, вул. Миру, 16 

(павільйон "Господар")

2339203952

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

13 ФОП Пшеничний В.П.

 Кіровоградська обл., смт. 

Петрово,   вул. Жовтнева, 

13

АГ 180008

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 06.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

14
ПАТ "2 ім. 

Петровського "

Кіровоградська обл., смт. 

Олександрівка,  вул.  

Леніна, 106

00386287

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

15 ПАТ "Завод Пуансон"

Кіровоградська обл., м. 

Знамянка,  вул.  

Дмитрівська, 86

14307334

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

16

Філія "Куцівський 

елеватор" ТОВ "АТ 

Каргілл"

Кіровоградська обл., 

Новгородківський р-н,   с. 

Куцівка,              вул. 

Привокзальна, 5

00954752

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

17
ПТ "Український 

паркет"

Кіровоградська обл.,  м. 

Олександрія,  вул. 

Звенигородське шосе, 8

23680842

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

18
ДП "Голованівське 

лісове господарство"

Кіровоградська обл., 

смт.Голованівськ, 

вул.Леніна, 87

00992194

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

19 ТОВ "Три Стар"
м. Кіровоград, вул. 

Енергетиків, 6
13745606

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)



20 ТОВ «Імперія - Агро»
м.Кіровоград, вул.  

Родимцева, 89
37471967

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

21 ПСП ім. Ватутіна

Кіровоградська обл., смт. 

Вільшанка, вул. Колгоспна, 

5

13756231

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 06.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

22 ДП з ІІ "Укрлісекспорт"

Кіровоградська обл., 

Кіровоградський р-н, с. 

Соколівське

32294004

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 17.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

23

Філія ПАТ "ДПЗКУ" 

Кіровоградський КХП 

№ 1

м. Кіровоград, вул. 

Варшавська, 90
37506101

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 06.02.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

24 ТОВ "ДІАЛОГ"

27006, Кіровоградська обл., 

Добровеличківський  р-н, 

с.Юрївка 

4341376

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

25

ФГ "НИВА"                      

Петрика Віктора 

Васильовича

26400, Кіровоградська обл., 

Ульяновський р-н,  

с.Вільхове                                       

21169620

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 09.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

26 ФГ "ЖУРАВЛІ"

28100, Кіровоградська обл., 

Онуфріївський р-н,  с. 

Куцеволівка, вул. 

Першотравнева, 131 

20659959

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

27 ФОП Краснюк О.Г.

Кіровоградська обл., смт. 

Петрово,  вул. Літвінова, 

8/50

2419909497

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

28 ТОВ НВ «Агросвіт»
25000, м.Кіровоград, вул. 

Фрунзе, 18/21
30159652

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

БЕРЕЗЕНЬ



29 СФГ   «Наталка»

28600, 

с.Мальчевське,.Устинівськ

ого р-ну Кіровоградська 

обл.

22218047

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

30 ФГ Акопян С.А.

Кіровоградська обл., 

Бобринецький р-н,  с. 

Олексіївка

32037183

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

31 ФГ Канюки М.М.

Кіровоградська обл., 

Бобринецький р-н,  с. 

Кетрисанівка

31754750

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

32
ТДВ "Фундукліївське 

ХПП "

Кіровоградська обл., смт. 

Олександрівка,  вул.  

Вокзальна, 3

00954586

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 13.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

33
Шовкорадгосп 

"Знамянський"

Кіровоградська обл., 

Знам'янський р-н, с. 

Пантазіївка

00700269

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

34 ФГ "Петров"

Кіровоградська обл., 

Світловодський р-н,  с. 

Велика Скельова 

22220720

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

35 ФГ "Валіна"

26332, Кіровоградська обл., 

Гайворонський р-н, смт. 

Салькове,  вул. 

Верховського, 8 

32954210

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 02.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

36 ТОВ"Відродження"

Кіровоградська обл., смт. 

Голованівськ, вул. 

Матросова, 40 

31501553

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)

37
ТОВ Торгова компанія 

"Агромаркет"

Кіровоградська обл., 

Добровеличківський  р-н, 

м. Помічна, вул. Гагаріна, 

56А 

38095303

Дотримання вимог 

законодавства у сферах 

карантину та захисту 

рослин

високий 20.03.2017 5

* - мораторій на 

проведення планових 

заходів державного 

нагляду (контролю)




