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Звіт
про виконання комплексних планових заходів 

державного нагляду (контролю) 
сектору контролю за регульованими цінами 

Головного управління Держпродспоживслужби в Вінницькій області
на III квартал 2016 року

№
п/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 та 

номер паспорта)

Вид господарської 
діяльності

Ступінь
ризику

Дата початку 
проведення 

заходу

Відмітка про 
виконання

1.

Приватне підприємство 
"Приватне виробничо- 

ко м ер ці й не п ід пр иєм ство 
"Богдан""

Вінницька обл., 
Вінницький р-н, с. 
Вінницькі Хутори, 

вул.Немирівське шосе,9

30257070

КВЕД 47.73 Роздрібна 
торгівля фармацевтичними 
товарами в спеціалізованих

магазинах

високий
01 липня 

2016р.
виконано

2.
Приватне акціонерне 

підприємство 
"Вінницяфармація"

Вінницька обл., 
м.Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе,88
.01974968

КВЕД 47.73 Роздрібна 
торгівля фармацевтичними 
товарами в спеціалізованих

магазинах

високий
25 липня 

2016р.
виконано



3.
Товариство з обмеженою 
відповідальністю ’’Перша 

допомога”

Вінницька обл., 
м.Жмеринка, 

вул.Франко.72
34372340

КВЕД 47.73 Роздрібна 
торгівля фармацевтичними 
товарами в спеціалізованих

магазинах

високий
12 серпня 

2016р.
виконано

4.
Комунальне підприємство 
Літинської селишної ради 

’’Комунсервіс”

Вінницька обл.,смт. 
Літин, вул. 

Кармелюка,32
32263161

КВЕД 36.00 Забір, 
очищення та постачання

води
високий

03 жовтня 
2016р.

виконано

5.

Дочірнє підприємство 
’’Калинівкаводоканал” 

комунального 
підприємства 

" В інницяводоканал ”

Вінницька обл ., 
Калинівський р-н, смт. 

Калинівка Друга
36657927

КВЕД 36.00 Забір, 
очищення та постачання 

води КВЕД 37.00 
Каналізація, відведення та 

очищення стічних вод

високий
01 вересня 

2016 р.
виконано

Завідувач сектору контролю 
за регульованими цінами Головного управління 

Держпродспоживслужби в Вінницькій області
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Звіт
про виконання комплексних планових заходів 

державного нагляду (контролю) 
сектору контролю за регульованими цінами 

Головного управління Держпродспоживслужби в Вінницькій області
за I V квартал 2016 року

№
п/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 та 

номер паспорта)

Вид господарської 
діяльності

Ступінь
ризику

Дата початку 
проведення 

заходу

Відмітка про 
виконання

1.
Приватне підприємство " 
Магазин Продторг №2"

Вінницька обл., 
м.Вінниця, вул. 30-річчя 

Перемоги, буд.№6, 
кв.№52

32054848

КВЕД 47.11 Роздрібна 
торгівля в неспеціалізованих 

магазинах переважно 
продуктами харчування, 
напоями та тютюновими 

виробами

середній 29.11.2016 виконано

2.
Т овариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

"Авіценна""

Вінницька обл., 
м.Вінниця, проспект 

Юності, 73А
13327671

КВЕД 47.73 Роздрібна 
торгівля фармацевтичними 
товарами в спеціалізованих

магазинах

високий 15.12.2016 виконано



3.
Немирівський комбінат 

комунальних підприємств

Вінницька обл., 
м.Немирів, вул.Леніна,

23
3338283

КВЕД 36.00 Забір, 
очищення та постачання

води
високий 20.10.2016 виконано

4.
Тиврівський комбінат 

комунальних підприємств
Вінницька обл.,смт. 

Тиврів, вул.Жовтнева,6
3338343

КВЕД 36.00 Забір, 
очищення та постачання

води
високий 16.11.2016 виконано

Завідувач сектору контролю 
за регульованими цінами Головного управління 

Держпродспоживслужби в Вінницькій області


