
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 
У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Н А К А З 
26.09.2016 р. м.Луцьк № 6 У 

«Про проведення державного нагляду в сфері карантину 
та захисту рослин в 4-му кварталі 2016 року» 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року 
№ 877-У, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 02.07.2012 № 384 «Про затвердження уніфікованих форм актів 
перевірок у сферах карантину та захисту рослин», наказу 
Мінекономрозвитку від 30.11.2015 року № 1553 «Про затвердження плану 
комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів 
державного нагляду (контролю) на 2016 рік» планів державного нагляду 
у сфері захисту та карантину рослин Управлінням фітосанітарної 
безпеки на 4-й квартал 2016 року. 

НАКАЗУЮ: 

1 Затвердити «План проведення державного нагляду у сфері 
карантину рослин Управлінням фітосаніторної безпеки на 4-й 
квартал 2016 року» (додаток 1) 

2 Затвердити «План проведення державного нагляду у сфері захисту 
рослин Управлінням фітосанітарної безпеки на 4-й квартал 2016 
року» (додаток 2) 

3 Фахівцю відділу фінансового та організаційного забезпечення 
Загуменному T.B. розмістити на офіційному Web сайті Головного 
управління Держпродспоживслужби у Волинській області «Плани 
проведення державного нагляду у сфері захисту та карантину 
рослин Управлінням фітосанінітарної безпеки на 4-й квартал 2016 
року»; 

4 Державним фітосанітарним інспекторам управління фітосанітарної 
безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у 
Волинській області здійснювати державний нагляд за додержанням 



законодавства про карантин та захист рослин, про пестициди і 
агрохімікати та інших нормативних документів в межах компетенції 
в 4-му кварталі 2016 року відповідно до затверджених планів( 
додаток 1,2) 

5 Контроль за виконанням планових перевірок у сфері захисту рослин 
покласти на начальника відділу контролю за обігом засобів захисту 
рослин Климчук C.B. 

6 Контроль за виконанням планових перевірок у сфері карантину 
рослин покласти на заступника начальника управління - начальника 
віділу карантину Лихо діда В.О. 

' ' ' f 
В.о.начальника fi> В.С.Максимюк 

Узгоджено: 

Нестерук Р.В. 



л 

Додаток 1 
Затверджено наказом від 26.09.2016 р. № ґу 
Головного управлінням Держпродспоживслужбою 
у Волинській області 

План 
проведення державного нагляду у сфері карантину рослин Управлінням фітосанітарної безпеки на 4-й квартал 2016 року 

І0 

№ 
пп 

Найменування 
субєкта 

господарювання 

Місце провадження 
господарської діяльності субєкта 

господарювання, або його 
відокремленого підрозділу 

(юридична адреса або фактична 
адреса відокремлених 

підрозділів) 

ЄДРПОУ 
юридичної 
особи, або 

ідентифікаційни 
й код фізичної 

особи-
підприємця 

Вид господарської 
діяльності 

Ступінь 
ризику 

Дата 
початку 

проведення 
заходу 

Дата 
завершення 
здійснення 

зоходу 

Відповідальні 
виконавці 

м.Луцьк 
проведення державного нагляду у сфері карантину рослин 

1 ТзОВ "Тартак" м.Луцьк, вул.Відродження,26 21752543 

виробництво та 
маркування 
дерев'яного 

пакувального 
матеріалу 

високий 25.10.2016 31.10.2016 Тригобюк М.В. 

2 ТзОВ "Яворина" 43010 Україна, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Волі 2 2 / 1 6 36452464 

виробництво та 
маркування 
дерев'яного 

пакувального 
матеріалу 

високий 28.11.2016 07.12.2016 Малаховська 
І.А. 

Іваничівський район (м. Нововолинськ) 
проведення державного нагляду у сфері карантину рослин 

3 
Нововолннський 

госпрозрахунковий 
ринок 

м. Нововолинськ, вул. 
Ковпака, 1а 1557302 

виробництво та 
реалізація 

насіннєвого та 
садивного матеріалу 

високий 07.11.2016 16.11.2016 Юхновський 
Р.В. 

Володимир Волинський район 
проведення державного нагляду у сфері карантину рослин 



'5 ' 

4 .ТОВ Агросвіт-
Волинь 

.Волинська обл., м. 
Володимир-Волинський, вул. 

Ковельська, 239 
30089266 

вирощування та обіг 
об'єктів 

регулювання у 
карантинній та 

регульованій зонах 

високий 05.10.2016 14.10.2016 Саць Р.С. 

Любомильський район 
проведення державного нагляду у сфері карантину / рослин 

5 
» 

ДП "Любомльське 
ЛГ" 

м.Любомль,вул.Незалежності,6 
4 991580 

вирощування та обіг 
об'єктів 

регулювання у 
карантинній та 

регульованій зонах 

високий 31.10.2016 09.11.2016 Сильчук О.І. 

Заступник начальника управління- начальник віділу карантину рослин В.О.Лиходід 



Додаток 2 
Затверджено наказом від 26.09.2016 р. № 6 з 
Головного управлінням Держпродспоживслужбою 
у Волинській області 

План 
проведення державного нагляду у сфері захисту рослин Управлінням фітосанітарної безпеки на 4-й квартал 2016 року 

№ 
пп 

Найменування 
субєкта 

господарювання 

Місце провадження 
господарської 

діяльності субєкта 
господарювання, 

або його 
відокремленого 

підрозділу 
(юридична адреса 

або фактична 
адреса 

відокремлених 
підрозділів) 

ЄДРПОУ 
юридичної 
особи,або 

ідентифікаційний 
код фізичної 

особи-
підприємця, 

Вид господарської 
діяльності 

Ступінь 
ризику 

Дата 
початку 
проведення 
заходу 

Дата 
завершення 
здійснення 

зоходу 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Іваничівський район 

проведення державного нагляду у сфері захисту рослин 

1 
Нововолинський 

госпрозрахунковий 
ринок 

м.Нововолинськ, 
вул.КовпакаДа 1557302 здійснюють торгівлю 

пестицидами високий 07.11.2016 16.11.2016 Буйницька О.Я 

Володимир-Волинський район 
проведення державного нагляду у сфері захисту рослин 

2 .ТОВ Агросвіт-
Волинь 

.Волинська обл., м. 
Володимир-

Волинський, вул. 
Ковельська, 239 

30089266 

Зберігають, 
транспортують та 

застосовують 
пестициди І та II класу 

небезпечності 

високий 05.10.2016 14.10.2016 ГрушевськаТ.Л 

Начальник відділу контролю за обігом засобів захисту рослин С.Л.Климчук 



Додаток 3 до наказу № $ ' & від 26.09.2016 
План 

комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) 4 квартал на 20ї6 рік 
(витяг з наказу Мінекономрозвитку від 30.11.2015 року № 1553 «Про затвердження плану комплексних планових заходів державного 

нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016рік») 

Л 

№ 

Найменуван 
ня суб'єкта 

господарюва 
ння 

Ідентифікаці 
йних код 

юридичної 
Місце особи,або 

провадження реєстраційн 
их номер 

господарсько облікової 
ї діяльності картки 

суб'єкта платника 
господарюва податків 
ння, або його фізичної 
відокремлени особи-
й підрозділів підприємця 

(серія та 
номер 

паспорта) 

Вид 
господарської 

діяльності 

Ступінь 
ризику 

Дата початку 
проведення заходу 

Строки проведення 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

.тов 
Агросвіт-
Волинь 

.Волинська 
обл., м. 

Володимир-
Волинський, 

вул. 
Ковельська, 

239 

30089266 

вирощування та 
обіг об'єктів 

регулювання у 
карантинній та 
регульованій 

зонах 

високии Саць Р.С 

05.10.2016 14.10.2016 

ТОВ"Агросв 
іт-Волинь" 

м. Вол.-
Волинський 

вул. 
Ковельська 

239 

Зберігають, 
транспортують 
та застосовують 
пестициди І та II 

класу 
небезпечності 

високии Грушевська Т.Л. 

ТзОВ 
"Тартак" 

М.Луцьк, 
вул.Відродже 

ння,26 
21752543 

виробництво та 
маркування 
дерев'яного 

пакувального 
матеріалу 

високии 25.10.2016 31.10.2016 Тригобюк М.В. 



4 
ДП 

"Любомльсь 
ке ЛГ" 

м.Любомль,в 
ул.Незалежн 

ості,64 
991580 

вирощування та 
обіг об'єктів 

регулювання у 
карантинній та 
регульованій 

зонах 

високий 31.10.2016 09.11.2016 
Ч 

Сильчук О.І. 

5 

Нововолинсь 
кий 

госпрозраху 
нковий 
ринок 

м.Нововолин 
ськ, 

вул.Ковпака, 
1а 

1557302 
здійснюють 

торгівлю 
пестицидами 

високий 07.11.2016 16.11.2016 Буйницька О.Я. 

6 

Нововолинсь 
кий 

госпрозраху 
нковий 
ринок 

м. 
Нововолинсь 

к, вул. 
Ковпака, 1а 

1557302 

виробництво та 
реалізація 

насіннєвого та 
садивного 
матеріалу 

високий 07.11.2016 16.11.2016 Юхновський Р.В. 

7 ТзОВ 
"Яворина" 

43010 
Україна, 

Волинська 
обл., м. 

Луцьк, вул. 
Волі 22 /16 

36452464 

виробництво та 
маркування 
дерев'яного 

пакувального 
матеріалу 

високий 28.11.2016 07.12.2016 Малаховська І. А. 


