
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Начальник Гол о ви ого управління 
Дєржпродспоживслужби в 
Луганській області 

уЛ Холоденко Р.А.
« 29 » ^березня 2017 року

Звіт
про виконання річного плану (квартальних планів) заходів державного нагляду (контролю)

сектору контролю за регульованими цінами 
Еоловного управління Дєржпродспоживслужби в Луганській області

за попередній 2016 рік

№
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 2 о 4 5 6 7 8
III квартал 2016 року

1.

Лисичанське
комунальне

автотранспортне
підприємство

032806
(ЛКАТП-
032806)

93120, Луганська 
обл., місто 

Лисичанськ, 
Ісаєва Балка

03328008

Код КВЕД 38 Л1 Збирання 
безпечних відходів 
(основний);
Код КВЕД 38.21 Оброблення 
та видалення безпечних 
відходів.

Високий 05.07.2016

Мораторій на 
підставі статті 3 
Закону України 
«Про тимчасові 
заходи на період 

проведення 
антитерористичної 

операції»



1 2 3 4 5 6 7 8

2.

Комунальне
підприємство

"Луганська
обласна

"Фармація
Північ"

(КП "Луганська 
обласна 

"Фармація 
Північ")

93400, Луганська 
обл., місто 

Сєвєродонецьк, 
вулиця Науки, 

будинок 5

40045927

Код КВЕД 46.46 Оптова 
торгівля фармацевтичними 
товарами;
Код КВЕД 47.73 Роздрібна 
торгівля фармацевтичними 
товарами в спеціалізованих 
магазинах (основний).

- 17.08.2016

Мораторій на 
підставі статті 3 
Закону України 
«Про тимчасові 
заходи на період 

проведення 
антитерористичної 

операції»'

IV квартал 2016 року

3.

Кремінське
виробниче
управління

водопровідно-
каналізаційного

господарства
(Кремінське

ВУВКГ)

92900, Луганська 
обл., Кремінський 

район, місто 
Кремінна, вулиця 
Дзержинського, 
будинок 2"А"

20160935

Код КВЕД 36.00 Забір, 
очищення та постачання води 
(основний);
Код КВЕД 37.00 Каналізація, 
відведення й очищення 
стічних вод.

Високий 03.10.2016

Мораторій на 
підставі статті 3 
Закону України 
«Про тимчасові 
заходи на період 

проведення 
антитерористичної 

операції»

* - органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на 
території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів 
господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, 
що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до 
суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відповідно до вимог статті 3 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 
операції».

Завідувач сектору контролю 
за регульованими цінами Головного управління 
Держпродспоживслужби в Луганській області А.Г. Мордасов


