Інформація щодо офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки,
вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливого організму, позбавлення такого статусу, його поновлення
та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки реєстрації на території
Тернопільської області
№
з/п

Реєстраційни
й номер місця
виробництва
або
виробничої
ділянки,
вільних від
регульованих
шкідливих
організмів
або
шкідливого
організму

1

19/000001АС

Найменування
(прізвище,1м.’я, по
батькові),
місцезнаходження (місце
проживання), код згідно з
ЄДРПОУ (реєстраційний
номер облікової картки
платника податків, або
серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які
через свої релігійні
переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
повідомили про це
відповідний орган
державної податкової
служби і мають відмітку
у паспорті) власника
(користувача) місця
виробництва та/або
виробничої ділянки, №
телефону)
ФГ «Гадз», 48431,
Тернопільська область,
Бучацький район, с.
Трибухівці, вул..
Горішня, 79, 37289250,

Місцезнаход
ження місця
виробництва
або
виробничої
ділянки,
вільних від
регульованих
шкідливих
організмів
або
шкідливого
організму

Площа
місця
виробницт
ва або
виробничи
х ділянок,
вільних від
регульован
их
шкідливих
організмів
або
шкідливог
о
організму
(га/м2)

Перелік
об’єктів, які
розташовані
в місці
виробництв
а або на
виробничій
ділянці,
вільних від
регульовани
х шкідливих
організмів
або
шкідливого
організму

Дата та номер
наказу
Головного
управління
Держпродспож
ивслужби в
Тернопільській
області про
присвоєння або
поновлення
офіційного
статусу місця
виробництва
або виробничої
ділянки,
вільних від
регульованих
шкідливих
організмів або
шкідливого
організму

Тернопільськ
а область,
Бучацький
район, с.
Трибухівці

39,8979 га

Яблуневий
сад

Від 13.10.2017
№ 89-ОД

Дата та
номер наказу
Головного
управління
Держпродсп
оживслужби
в
Тернопільськ
ій області
про
позбавлення
офіційного
статусу
місця
виробництва
або
виробничої
ділянки,
вільних від
регульованих
шкідливих
організмів
або
шкідливого
організму
-

Назва, дата та
№ документів
на підставі
яких було
присвоєно
офіційний
статус місця
виробництва
або виробничої
ділянки,
вільних від
регульоване
шкідливих
організмів або
шкідливого
організму

Назва
регульованих
шкідливих
організмів, або
шкідливого
організму від яких
вільне місце
виробництва або
виробнича ділянка

Плодова гниль
(Moniliniafructicol
a)

03544 2-69-96
ФГ «Гадз», 48431,
Тернопільська область,
Бучацький район, с.
Трибухівці, вул..
Горішня, 79, 37289250,
03544 2-69-96

2

19/000037АС

3

19/000038АС

ФГ «Гадз», 48431,
Тернопільська область,
Бучацький район, с.
Трибухівці, вул..
Горішня, 79, 37289250,
03544 2-69-96

4

19/000039АС

ФГ «Гадз», 48431,
Тернопільська область,
Бучацький район, с.
Трибухівці, вул..
Горішня, 79, 37289250,
03544 2-69-96

5

19/00001ВА

6

19/00002ВА

7

19/00003ВА

СГ ТОВ «Україна»,
Тернопільська область,
Підволочиський р-н.,
с.Скорики, 03781989,
(03543) 2-70-42
СГ ТОВ «Україна»,
Тернопільська область,
Підволочиський р-н.,
с.Скорики, 03781989,
(03543) 2-70-42
СГ ТОВ «Україна»,
Тернопільська область,
Підволочиський р-н.,
с.Скорики, 03781989,

Тернопільськ
а область,
Бучацький
район, с.
Трибухівці,
земельна
ділянка № 2
Тернопільськ
а область,
Бучацький
район, с.
Трибухівці,
земельна
ділянка № 3
Тернопільськ
а область,
Бучацький
район, с.
Трибухівці,
земельна
ділянка № 4
Тернопільськ
а область,
Підволочиськ
ий район, с.
Скорики
Тернопільськ
а область,
Підволочиськ
ий район, с.
Скорики
Тернопільськ
а область,
Підволочиськ
ий район, с.

9,6843 га

Яблуневий
сад

Від 22.07.2019
№ 95-ОД

-

Плодова гниль
(Moniliniafructicol
a)

50,3923 га

Яблуневий
сад

-//-

-

-//-

54,3 га

Яблуневий
сад

-//-

-

-//-

108 м2

Яблука
свіжі

Від 11.05.2018
№ 61-ОД

-

Плодова гниль
(Moniliniafructicol
a)

116 м2

Яблука
свіжі

-//-

-

-//-

134 га

Яблуневий
сад

Від 22.05.2018
№ 70- ОД

-

Плодова гниль
(Moniliniafructicol
a)

(03543) 2-70-42
ДП «Кременецьке лісове
господарство»,
Тернопільська обл.,
м.Кременець, вул.
Акімова, 26, 00993047,
(03546) 2-48-27

Скорики
Тернопільськ
а обл.,
Кременецьки
й р-н., с. Малі
Бережці,
Підлісецьке
лісництво

19/00002АО

ДП «Кременецьке лісове
господарство»,
Тернопільська обл.,
м.Кременець, вул.
Акімова, 26, 00993047,
(03546) 2-48-27

10

19/00003АО

ДП «Кременецьке лісове
господарство»,
Тернопільська обл.,
м.Кременець, вул.
Акімова, 26, 00993047,
(03546) 2-48-27

11

19/00004АВ

СФГ "Козаччина"
Тернопільська обл.,

Тернопільськ
а обл.,
Кременецьки
й р-н., с. Малі
Бережці,
Підлісецьке
лісництво
Тернопільськ
а обл.,
Кременецьки
й р-н., с. Малі
Бережці,
Підлісецьке
лісництво
Тернопільськ
а обл.,

8

19/00001АО

9

36,0 га

Лісові
насадження
(квартал 13
виділ 1)

Від 11.06.2018
року № 79-од

-

6,4 га

Лісові
насадження
(квартал 13
виділ 4)

-//-

-

шкідники роду
Монохамус
(Monochamus
spp.), смолівка
кедрова (Pissodes
nemorensis),
смолівка
веймутової сосни
(Pissodes strobi),
смолівка верхівок
сосни (Pissodes
terminalis),
смолівка
крапчаста
(Pissodes
castaneus),
заболонник
Моравіца (Scolytus
morawitzi)
-//-

32,5 га

Лісові
насадження
(квартал 14
виділ 5)

-//-

-

-//-

40 га

кукурудза

від 14.09.2018
року №151-ОД

бактеріальне
в'янення

12

19/00005АВ

Борщівський р-н, с.
Ланівці, 21132013

Борщівський
р-н, с.
Ланівці, поле
№
Феремерське
поле

ФГ "Айва" Тернопільська
обл., Борщівський р-н, с.
Іванків, 31103967,
(03534)34402

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н, с. Іванків,
поле №
Урочище
Гуштинська
грабина
Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н, с.
Сков’ятин,
поле №
Урочище
Кадуб
Тернопільськ

13

19/00006АВ

ФГ "Панас Я"
Тернопільська обл.,
Борщівський р-н., с.
Вовківці, 35027178,
(03541)32427

14

19/00007АВ

СФГ "Україна"

кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
каптурник
багатоїдний
(Dinoderus
bifoveolatus Woll.)
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus
carbonum),
рослини роду
стрига (Striga spp.)
50 га

кукурудза

від 14.09.2018
року №150-ОД

26 га

кукурудза

від 14.09.2018
року №149-ОД

-//-

-//-

25 га

кукурудза

від 14.09.2018

-//-

-//-

-//-

Тернопільська обл.,
Борщівський р-н.,
с.СлобідкаМушкатівська, 32577272,
(097)5853308
15

19/00008АВ

ПАП "Обрій"
Тернопільська обл.,
Чортківський р-н., с.
Великі Чорнокінці,
30787937, (03552)62519

16

19/00009АВ

ФГ "Флора ЗК"
Тернопільська обл.,
Чортківський р-н., с.
Антонів, 34363137,
(067)3548179

17

19/00010 АВ

НВ ФГ «Компанія Маїс»,
Дніпропетровська обл.,
Синельниківський район,
с. Зайцеве, 21905337

18

19/00011АВ

НВ ФГ «Компанія Маїс»,
Дніпропетровська обл.,
Синельниківський район,
с. Зайцеве, 21905337

а обл.,
Борщівський
р-н, с. Іванків,
поле №
Урочище
Зади
Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н, с.Великі
Чорнокінці,
поле №
Урочище біля
Адамовича
Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н, с.
Росохач, поле
№ Урочище
Лан
Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н., м.
Борщів, вул.
С.Бандери,
138 склад № 8
ЛІТ. «К-1»
Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н., м.
Борщів, вул.
С.Бандери,
138 склад № 3

року №148-ОД

25 га

кукурудза

від 14.09.2018
року №147-ОД

-//-

-//-

25 га

кукурудза

від 14.09.2018
року №146-ОД

-//-

-//-

1000 м2

Складське
приміщення

від 24.10.2018
№ 181-од

-

РШО

2397,4 м2

Складське
приміщення

-//-

-

-//-

19

19/00001ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

20

19/00002ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

21

19/00003ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

22

19/00004ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

ЛІТ. «Г-1»
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Сураж,
поле №
120104

Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Сураж,
поле №
120105
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Сураж,
поле №
120107
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Сураж,
поле №
120108

11,1 га

кукурудза

від 01.11.2018
№ 189-ОД

-

бактеріальне
в'янення
кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
коричневомрамурний клоп
(Halyomorpha
halys), рослини
роду стрига (Striga
spp.)

108 га

кукурудза

-//-

-

-//-

61,3 га

кукурудза

-//-

-

-//-

30,3 га

кукурудза

-//-

-

-//-

23

19/00005ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

24

19/00006ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

25

19/00007ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

26

19/00008ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

27

19/00009ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

28

19/00010ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Сураж,
поле №
120109
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Сураж,
поле №
120110
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Сураж,
поле №
120111
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Сураж,
поле №
120112
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Сураж,
поле №
120114
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Сураж,
поле №
120115

29,8 га

кукурудза

-//-

-

-//-

46,5 га

кукурудза

-//-

-

-//-

82,6 га

кукурудза

-//-

-

-//-

4,2 га

кукурудза

-//-

-

-//-

40,3 га

кукурудза

-//-

-

-//-

54,2 га

кукурудза

-//-

-

-//-

29

19/00011ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

30

19/00012ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

31

19/00013ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

32

19/00014ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

33

19/00015ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

34

19/00016ВІ

ТОВ «Колос Агро

Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120201
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120202
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120203
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120204
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120205
Тернопільськ

67,9 га

кукурудза

-//-

-

-//-

39,5 га

кукурудза

-//-

-

-//-

17,2 га

кукурудза

-//-

-

-//-

6,2 га

кукурудза

-//-

-

-//-

91,4 га

кукурудза

-//-

-

-//-

69,9 га

кукурудза

-//-

-

-//-

Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

35

19/00017ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

36

19/00018ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

37

19/00019ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

38

19/00020ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227

39

19/00021ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька

а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120206
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120207
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120208
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120209
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120210
Тернопільськ
а обл.,

26,8 га

кукурудза

-//-

-

-//-

104,4 га

кукурудза

-//-

-

-//-

15,3 га

кукурудза

-//-

-

-//-

8,3 га

кукурудза

-//-

-

-//-

12,9 га

кукурудза

-//-

-

-//-

обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227
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19/00022ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227
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19/00023ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227
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19/00024ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227
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19/00025ВІ

ТОВ «Колос Агро
Шумськ», Хмельницька
обл.,м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, буд. 34,
оф. 305, 39759227
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19/00001ВН

ТОВ «Степ-М»
Тернопільська область,
Чортківський район, с.
Росохач, код за ЄДРПОУ
35126747

Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120211
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120212
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с.
Потуторів,
поле №
120213
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Ходаки,
поле №
120401
Тернопільськ
а обл.,
Шумський рн., с. Ходаки,
поле №
120402
Тернопільськ
а обл.,
Чортківський
р-н.,
с.Росохач, №

23 га

кукурудза

-//-

-

-//-

22,4га

кукурудза

-//-

-

-//-

3,5 га

кукурудза

-//-

-

-//-

39,4 га

кукурудза

-//-

-

-//-

83 га

жито

Від 03.06.2019
№ 64-од

-

Рослини роду
Стрига (Striga spp)
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19/00047АМ

ПАП «Агропродсервіс»
Тернопільська область,
Тернопільський район, с.
Настасів, код за ЄДРПОУ
30356854
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19/00033ВЕ

ПП «Агрофірма
«Медобори»
Тернопільська область,
Тернопільський район, с.
Скоморохи, код за
ЄДРПОУ 00954567
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19/00034ВЕ

ПП «Агрофірма
«Медобори»
Тернопільська область,
Тернопільський район, с.
Скоморохи, код за
ЄДРПОУ 00954567
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19/00035ВЕ

ПП «Агрофірма
«Медобори»
Тернопільська область,
Тернопільський район, с.
Скоморохи, код за
ЄДРПОУ 00954567
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19/00012АВ

СФГ "Панас Я"
Тернопільська обл.,
Борщівський р-н, с.
Вовківці, 35027178

SM19
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн.,
с.Купичинці,
№ 286
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н.,
с.Скоморохи,
№ назва поля
Джерело
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н.,
с.Скоморохи,
№ назва поля
Поплави
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н.,
с.Скоморохи,
№ назва поля
Гнила
Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н, с.
Сков’ятин,
поле №
Урочище
помірки

30 га

Ячмінь
озимий

Від 02.07.2019
№ 83-од

-

Рослини роду
Стрига (Striga spp)

55 га

Ріпак

Від 09.07.2019
№ 90-од

-

Рослини роду
Стрига (Striga spp)

173,8 га

Ріпак

-//-

-

-//-

71,2 га

Ріпак

-//-

-

-//-

20 га

кукурудза

від 14.08.2019
року №108-ОД

-

бактеріальне
в'янення
кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,

Stenocarpella
maydis),
каптурник
багатоїдний
(Dinoderus
bifoveolatus Woll.)
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus
carbonum),
рослини роду
стрига (Striga spp.)
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19/00002ВН

ПАП "Обрій"
Тернопільська обл.,
Чортківський р-н, с.
Великі Чорнокінці,
30787937

Тернопільськ
а обл.,
Чортківський
р-н, с.
Чернокінецьк
а воля, поле
№ Урочище
коло бочок

34 га

кукурудза

від 14.08.2019
року №107-ОД

-

бактеріальне
в'янення
кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
каптурник
багатоїдний
(Dinoderus
bifoveolatus Woll.)
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus
carbonum),
рослини роду
стрига (Striga spp.)
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19/00014АВ

СФГ "Україна"
Тернопільська обл.,

Тернопільськ
а обл.,

50 га

кукурудза

від 14.08.2019
року №109-ОД

-

бактеріальне
в'янення
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19/00015АВ

Борщівський р-н, с.
Слобітка - Мушкатівська,
32577272

Борщівський
р-н, с.
Слобітка
Мушкатівськ
а, поле №
Урочище
шимкова
долина

ФГ "Айва"
Тернопільська обл.,
Борщівський р-н, с.
Іванків, 31103967

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н, с.Іванків,
поле №1

кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
каптурник
багатоїдний
(Dinoderus
bifoveolatus Woll.)
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus
carbonum),
рослини роду
стрига (Striga spp.)
50 га

кукурудза

від 14.08.2019
року №109-ОД

-

бактеріальне
в'янення
кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
каптурник
багатоїдний
(Dinoderus
bifoveolatus Woll.)
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus

carbonum),
рослини роду
стрига (Striga spp.)
53

19/00016АВ

ФГ "Айва"
Тернопільська обл.,
Борщівський р-н, с.
Іванків, 31103967

54

19/00017АВ

ФГ "Айва"
Тернопільська обл.,
Борщівський р-н, с.
Іванків, 31103967

55

19/00018АВ

ФГ "Айва"
Тернопільська обл.,
Борщівський р-н, с.
Іванків, 31103967

56

19/00019АВ

СФГ "Застава
Нічлавська"
Тернопільська обл.,
Борщівський р-н, с.
Жилинці, 30935149

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н, с.Іванків,
поле № 2
Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н, с.Іванків,
поле № 3
Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н, с.Іванків,
поле № 4
Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Озеряни,
поле №1

50 га

кукурудза

-//-

-

-//-

13 га

кукурудза

-//-

-

-//-

10 га

кукурудза

-//-

-

-//-

20 га

кукурудза

від 14.08.2019
року №105-ОД

-

бактеріальне
в'янення
кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
каптурник
багатоїдний
(Dinoderus
bifoveolatus Woll.)
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus

carbonum),
рослини роду
стрига (Striga spp.)
57

19/00020АВ

СФГ "Козаччина"
Тернопільська обл.,
Борщівський р-н, с.
Ланівці, 21132013

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н, с.Ланівці,
поле №1

45 га

кукурудза

від 14.08.2019
року №106-ОД

-

бактеріальне
в'янення
кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
каптурник
багатоїдний
(Dinoderus
bifoveolatus Woll.)
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus
carbonum),
рослини роду
стрига (Striga spp.)
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19/00004АО

ПФГ "Віра"
Тернопільська обл.,
Кременецький р-н, с.
Великі Бережці, 30917287

Тернопільськ
а обл.,
Кременецьки
й р-н, с.
Великі
Бережці,,
поле №3

98 га

кукурудза

від 19.09.2019
року №119-ОД

-

бактеріальне
в'янення
кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
каптурник

багатоїдний
(Dinoderus
bifoveolatus Woll.)
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus
carbonum),
рослини роду
стрига (Striga spp.)
59

19/00016АО

ПФГ "Віра"
Тернопільська обл.,
Кременецький р-н, с.
Великі Бережці, 30917287

60

19/00001АР

ТОВ "ПрофАгроТрейд"
Тернопільська обл.,
Кременецький р-н, с.
Катеринівка, вул..
Низова, 48, 40561094

Тернопільськ
а обл.,
Кременецьки
й р-н, с.
Великі
Бережці,,
поле №4,16
Тернопільськ
а обл.,
Лановецький
р-н, с.
Юськівці,
поле №1

107 га

кукурудза

-//-

-

-//-

90 га

кукурудза

від 19.09.2019
року №120-ОД

-

бактеріальне
в'янення
кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
каптурник
багатоїдний
(Dinoderus
bifoveolatus Woll.)
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus
carbonum),
рослини роду

стрига (Striga spp.)
61

19/00049ВЕ

ФГ "Бучинський"
Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н, с.
Застав’є, 37781444

Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н, с.
Застав’є, поле
№3

170 га

кукурудза

від 19.09.2019
року №121-ОД

-

бактеріальне
в'янення
кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus
carbonum),
рослини роду
стрига (Striga spp.)

62

19/00050ВЕ

ФГ "Бучинський"
Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н, с.
Скоморохи, 00954567

Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н, с.
Мишковичі,
поле №1

50 га

кукурудза

від 19.09.2019
року №122-ОД

-

бактеріальне
в'янення
кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus
carbonum),
рослини роду
стрига (Striga spp.)

63

19/00017АО

ПФГ "Едельвейс-1"
Тернопільська обл.,
Кременецький р-н, с.
Новий Кокорів, 30917250

Тернопільськ
а обл.,
Кременецьки
й р-н, с.
Новий
Кокорів,
урочище
«Довга лоза»

100 га

кукурудза

від 09.10.2019
року №126-ОД

-

бактеріальне
в'янення
кукурудзи
(Pantoea stewartii
subsp), диплодіоз
кукурудзи
(Stenocarpella
macrоsporа,
Stenocarpella
maydis),
плямистість листя
кукурудзи
(Cochliobolus
carbonum),
рослини роду
стрига (Striga spp.)
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19/00001АМ

ТОВ «Агропродсервіс
інвест» (Тернопільська
обл., Козівський р-н., смт.
Козлів , вул. Зарудка, 1В,
код за ЄДРПОУ
34653281)

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с. Таурів,
№ поля 51

13,82 га

Ячмінь
озимий

Від 10.06.2020
№ 51-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата
мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola

65

19/00002АМ

66

19/00003АМ

67

19/00004АМ

ТОВ «Агропродсервіс
інвест» (Тернопільська
обл., Козівський р-н., смт.
Козлів , вул. Зарудка, 1В,
код за ЄДРПОУ
34653281)
ТОВ «Агропродсервіс
інвест» (Тернопільська
обл., Козівський р-н., смт.
Козлів , вул. Зарудка, 1В,
код за ЄДРПОУ
34653281)
ТОВ «Агропродсервіс
інвест» (Тернопільська
обл., Козівський р-н., смт.
Козлів , вул. Зарудка, 1В,

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с. Таурів,
№ поля 52-1

14,6 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с. Таурів,
№ поля 53

6,73 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с. Таурів,

2,5 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

68

19/00005АМ

69

19/00006АМ

70

19/00007АМ

71

19/00008АМ

72

19/00009АМ

73

19/00010АМ

код за ЄДРПОУ
34653281)
ТОВ «Агропродсервіс
інвест» (Тернопільська
обл., Козівський р-н., смт.
Козлів , вул. Зарудка, 1В,
код за ЄДРПОУ
34653281)
ТОВ «Агропродсервіс
інвест» (Тернопільська
обл., Козівський р-н., смт.
Козлів , вул. Зарудка, 1В,
код за ЄДРПОУ
34653281)
ТОВ «Агропродсервіс
інвест» (Тернопільська
обл., Козівський р-н., смт.
Козлів , вул. Зарудка, 1В,
код за ЄДРПОУ
34653281)
ТОВ «Агропродсервіс
інвест» (Тернопільська
обл., Козівський р-н., смт.
Козлів , вул. Зарудка, 1В,
код за ЄДРПОУ
34653281)
ТОВ «Агропродсервіс
інвест» (Тернопільська
обл., Козівський р-н., смт.
Козлів , вул. Зарудка, 1В,
код за ЄДРПОУ
34653281)
ТОВ «Агропродсервіс
інвест» (Тернопільська
обл., Козівський р-н., смт.
Козлів , вул. Зарудка, 1В,

№ поля 54
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с. Таурів,
№ поля 55-1

5,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с. Таурів,
№ поля 56-1

2,5 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с. Таурів,
№ поля 57

42,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с. Таурів,
№ поля 58

11,32 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с. Таурів,
№ поля 59

10,93 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с. Таурів,

67,6 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

74

19/00001ВЕ

код за ЄДРПОУ
34653281)
СФГ «Олійник»
(Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н, с.
Довжанка, код за
ЄДРПОУ 24632762)

№ поля 60
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н, с.
Довжанка, №
поля 4

45,0 га

Ячмінь
озимий

Від 24.06.2020
№ 70-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата
мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига

75

19/00002ВЕ

СФГ «Олійник»
(Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н, с.
Довжанка, код за
ЄДРПОУ 24632762)

76

19/00003ВЕ

СФГ «Олійник»
(Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н, с.
Довжанка, код за
ЄДРПОУ 24632762)

77

19/00004ВЕ

СФГ «Олійник»
(Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н, с.
Довжанка, код за
ЄДРПОУ 24632762)

78

19/00005ВЕ

СФГ «Олійник»
(Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н, с.
Довжанка, код за
ЄДРПОУ 24632762)

79

19/00006ВЕ

СФГ «Олійник»
(Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н, с.
Довжанка, код за
ЄДРПОУ 24632762)

80

19/00007ВЕ

СФГ «Олійник»

Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н, с.
Довжанка, №
поля 9
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н, с.
Довжанка, №
поля 8
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н, с.
Домаморич,
№ поля 8
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н, с.
Домаморич,
№ поля 17
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н, с.
Домаморич,
№ поля 20
Тернопільськ

68,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
-//-

54,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

22,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

15,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

28,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

24,0 га

Ячмінь

-//-

-

-//-

-//-

(Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н, с.
Довжанка, код за
ЄДРПОУ 24632762)
81

19/00008ВЕ

СФГ «Олійник»
(Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н, с.
Довжанка, код за
ЄДРПОУ 24632762)

82

19/00009АС

ФГ «Трибухівське»
(Тернопільська область,
Бучацький район, м.
Бучач, вул. Генерала
Шухевича, 55, код за
ЄДРПОУ 36524994)

а обл.,
Тернопільськ
ий р-н, с.
Домаморич,
№ поля 21
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н, с.
Домаморич,
№ поля 13
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн, с. Ріпниці,
№ поля 3

озимий

90,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

29,0 га

Ячмінь
озимий

Від 24.06.2020
№ 69-од

-

-//-

-//-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата
мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.

83

19/00010АС

84

19/00011АС

85

19/00001АЕ

ФГ «Трибухівське»
(Тернопільська область,
Бучацький район, м.
Бучач, вул. Генерала
Шухевича, 55, код за
ЄДРПОУ 36524994)
ФГ «Трибухівське»
(Тернопільська область,
Бучацький район, м.
Бучач, вул. Генерала
Шухевича, 55, код за
ЄДРПОУ 36524994)
ПАП «Воля-2000»
(Тернопільська обл,
Гусятинський р-н,
с.Перемилів, код за
ЄДРПОУ 30787570)

Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн, с.
Трибухівці,
№ поля 1
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн, с.
Трибухівці,
№ поля 2
Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Перемилів, №
поля 2

51,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
-//-

20,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

111,75 га

Ячмінь
озимий

Від 24.06.2020
№ 68-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових

86

19/00002АЕ

ПАП «Воля-2000»
(Тернопільська обл,
Гусятинський р-н,
с.Перемилів, код за
ЄДРПОУ 30787570)

87

19/00004ВА

ТОВ «Агро-Рось»

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Перемилів, №
поля 4
Тернопільськ

85,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

27,0 га

Ячмінь ярий

Від 24.06.2020

-

-//-

(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата
мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
-//-

карликова сажка

(Тернопільська область,
Підволочиський район, с.
Качанівка, вул.
Застави,100, код за
ЄДРПОУ 31973651)

а обл.,
Підволочиськ
ий р-н, с.
Лозівка, №
поля 1/1

№ 67-од

(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата
мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна

88

19/00005ВА

89

19/00006ВА

90

19/00007ВА

91

19/00008ВА

92

19/00009ВА

93

19/00001АН

ТОВ «Агро-Рось»
(Тернопільська область,
Підволочиський район, с.
Качанівка, вул.
Застави,100, код за
ЄДРПОУ 31973651)
ТОВ «Агро-Рось»
(Тернопільська область,
Підволочиський район, с.
Качанівка, вул.
Застави,100, код за
ЄДРПОУ 31973651)
ТОВ «Агро-Рось»
(Тернопільська область,
Підволочиський район, с.
Качанівка, вул.
Застави,100, код за
ЄДРПОУ 31973651)
ТОВ «Агро-Рось»
(Тернопільська область,
Підволочиський район, с.
Качанівка, вул.
Застави,100, код за
ЄДРПОУ 31973651)
ТОВ «Агро-Рось»
(Тернопільська область,
Підволочиський район, с.
Качанівка, вул.
Застави,100, код за
ЄДРПОУ 31973651)

Тернопільськ
а обл.,
Підволочиськ
ий р-н, с.
Лозівка, №
поля 1/2
Тернопільськ
а обл.,
Підволочиськ
ий р-н, с.
Лозівка, №
поля 1/4
Тернопільськ
а обл.,
Підволочиськ
ий р-н, с.
Лозівка, №
поля 15/2
Тернопільськ
а обл.,
Підволочиськ
ий р-н, с.
Лозівка, №
поля 15/3
Тернопільськ
а обл.,
Підволочиськ
ий р-н, с.
Лозівка, №
поля 20
Тернопільськ
ПП "Форватор"
(Тернопільська область, а обл.,
Заліщицький
Заліщицький район,
р-н, с.
село Синьків,

12,6 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

(Taraxacum
officinale Weber
-//-

15,2 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

23,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

6,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

61,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

15,0 га

Ячмінь
озимий

Від 24.06.2020
№ 67-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна

94

19/00002АН

вул.Центральна,1, код
за ЄДРПОУ 37710986)

Синьків, №
поля 26

ПП "Форватор"

Тернопільськ

140,0 га

Ячмінь

Від 24.06.2020

-

гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата
мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
карликова сажка

(Тернопільська область,
Заліщицький район,
село Синьків,
вул.Центральна,1, код
за ЄДРПОУ 37710986)

а обл.,
Заліщицький
р-н, с.
Синьків, №
поля 22

озимий

№ 65-од

(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата
мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна

95

19/00003АН

ПП "Форватор"
(Тернопільська область,
Заліщицький район,
село Синьків,
вул.Центральна,1, код
за ЄДРПОУ 37710986)

Тернопільськ
а обл.,
Заліщицький
р-н, с.
Колодрібка,
№ поля 26

20,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

(Taraxacum
officinale Weber
-//-

96

19/00003АЕ

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Волиця, №
поля 03а

173,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

97

19/00004АЕ

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Волиця, №
поля 06а

80,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

98

19/00005АЕ

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Волиця, №
поля 05

119,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

99

19/00006АЕ

ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Волиця, №
поля 02

94,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

100

19/00007АЕ

101

19/00008АЕ

102

19/00009АЕ

103

19/00010АЕ

104

19/00011АЕ

105

19/00012АЕ

ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Волиця, №
поля 01

33,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Волиця, №
поля 04

40,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Волиця, №
поля 10

32,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Волиця, №
поля 07

98,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Волиця, №
поля 08

46,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ

25,0 га

Ячмінь

-//-

-

-//-

-//-

106

19/00013АЕ

107

19/00014АЕ

108

19/00015АЕ

109

19/00016АЕ

110

19/00017АЕ

Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»

а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Калагарівка,
№ поля 11а

озимий

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.
Калагарівка,
№ поля 12

49,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 03

88,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 26

9,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 06

30,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,

69,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

111

19/00018АЕ

112

19/00019АЕ

113

19/00020АЕ

114

19/00021АЕ

115

19/00022АЕ

(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,

Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 19
Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 02

100,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 01

8,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 04

107,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 10

119,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський

18,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

116

19/00023АЕ

117

19/00024АЕ

118

19/00025АЕ

119

19/00026АЕ

120

19/00027АЕ

Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.

р-н, с.Красне,
№ поля 09
Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 11

15,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 12

81,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 05

41,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 27

22,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,

33,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

121

19/00028АЕ

122

19/00029АЕ

123

19/00030АЕ

124

19/00031АЕ

125

19/00032АЕ

Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.

№ поля 08
Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Красне,
№ поля 25

33,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Ставки,
№ поля 20

58,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Ставки,
№ поля 21

84,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Ставки,
№ поля 16

48,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Ставки,
№ поля 15

41,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

126

19/00033АЕ

127

19/00034АЕ

128

19/00035АЕ

129

19/00036АЕ

130

19/00037АЕ

Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Ставки,
№ поля 17

24,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Ставки,
№ поля 14

123,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Ставки,
№ поля 18

13,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Ставки,
№ поля 28

20,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Козина,
№ поля 22

50,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

131

19/00038АЕ

132

19/00039АЕ

133

19/00040АЕ

134

19/00001АТ

ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Козина,
№ поля 24

17,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Козина,
№ поля 23

62,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Гусятинський
р-н, с.Козина,
№ поля 13

41,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 01а

16,0 га

Ячмінь
озимий

Від 11.06.2020
№ 56-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата

135

19/00002АТ

136

19/00003АТ

ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 02

20,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,

14,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

137

19/00004АТ

138

19/00005АТ

139

19/00006АТ

140

19/00007АТ

141

19/00008АТ

Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.

с.Високе, №
поля 03а
Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 04а

34,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 05а

29,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 06

22,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 07

44,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №

162, 0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

142

19/00009АТ

143

19/00010АТ

144

19/00011АТ

145

19/00012АТ

146

19/00013АТ

Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за

поля 08а
Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 10

211,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 13а

24,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 12

26,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 11

23,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 16

7,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

147

19/00014АТ

148

19/00015АТ

149

19/00016АТ

150

19/00001АВ

ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Карпати» (ІваноФранківська обл.,
Городенківський р-н., м.
Городенка, вул. С.
Височана, 11, код за
ЄДРПОУ 40093263)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 14

232,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 15

46,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Монастирись
кий р-н,
с.Високе, №
поля 19

118,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Турильче,
№ поля 06

124,0 га

Ячмінь
озимий

Від 11.06.2020
№ 55-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата

151

19/00002АВ

152

19/00003АВ

ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Кольонія, №
поля 10

24,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
-//-

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,

71,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

153

19/00013АВ

154

19/00021АВ

155

19/00022АВ

156

19/00023АВ

157

19/00024АВ

Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.

с.Турильче,
№ поля 07
Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Турильче,
№ поля 08

9,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Кольонія, №
поля 11

57,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Турильче,
№ поля 01

23,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Турильче,
№ поля 04а

77,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Турильче,

29,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

158

19/00025АВ

159

19/00026АВ

160

19/00027АВ

161

19/00028АВ

162

19/00029АВ

Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за
ЄДРПОУ 39980960)
ТОВ «Мрія Фармінг
Тернопіль»
(Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н., м.
Хоростків, вул.
Заводська, 1А, код за

№ поля 02
Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Турильче,
№ поля 03

52,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Підпилип’я,
№ поля 12

128,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Турильче,
№ поля 05

92,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Турильче,
№ поля 14

23,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Борщівський
р-н,
с.Турильче,
№ поля 09

36,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

163

19/00002АР

ЄДРПОУ 39980960)
ПП «Західний Буг»
(Львівська обл.,
Радехівський р-н., с.
Павлів, п-т. Юності, 39,
код за ЄДРПОУ
32478033)

Тернопільськ
а обл.,
Лановецький
р-н,
с.Вербовець,
№ поля 1

104,5 га

Ячмінь
озимий

Від 11.06.2020
№ 54-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата
мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga

164

19/00003АР

165

19/00004АР

166

19/00001АІ

ПП «Західний Буг»
(Львівська обл.,
Радехівський р-н., с.
Павлів, п-т. Юності, 39,
код за ЄДРПОУ
32478033)
ПП «Західний Буг»
(Львівська обл.,
Радехівський р-н., с.
Павлів, п-т. Юності, 39,
код за ЄДРПОУ
32478033)
ПП «Західний Буг»
(Львівська обл.,
Радехівський р-н., с.
Павлів, п-т. Юності, 39,
код за ЄДРПОУ
32478033)

Тернопільськ
а обл.,
Лановецький
р-н,
с.Вербовець,
№ поля 2
Тернопільськ
а обл.,
Лановецький
р-н,
с.Вербовець,
№ поля 3
Тернопільськ
а обл.,
Збаразький рн, с.Решнівка,
№ поля 1

189,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
-//-

54,5 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

3,5 га

Ячмінь
озимий

Від 11.06.2020
№ 53-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата
мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),

167

19/00002АІ

168

19/00003АІ

169

19/00004АІ

ПП «Західний Буг»
(Львівська обл.,
Радехівський р-н., с.
Павлів, п-т. Юності, 39,
код за ЄДРПОУ
32478033)
ПП «Західний Буг»
(Львівська обл.,
Радехівський р-н., с.
Павлів, п-т. Юності, 39,
код за ЄДРПОУ
32478033)
ПП «Західний Буг»
(Львівська обл.,
Радехівський р-н., с.
Павлів, п-т. Юності, 39,
код за ЄДРПОУ

Тернопільськ
а обл.,
Збаразький рн, с.Решнівка,
№ поля 2

232,2 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
-//-

Тернопільськ
а обл.,
Збаразький рн, с.Колодне,
№ поля 4

352,6 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Збаразький рн,
с.Шимківці,

50,2 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

170

19/00017АМ

32478033)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)

№ поля 3
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с.Хоробрів,
№ поля 12

45,0 га

Ячмінь
озимий

Від 24.06.2020
№ 64-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата
мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga

171

19/00018АМ

172

19/00019АМ

173

19/00020АМ

174

19/00021АМ

175

19/00022АМ

ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с.Хоробрів,
№ поля 11

47,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Августівка,
№ поля 13

100,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Августівка,
№ поля 14

100,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Августівка,
№ поля 17

31,0 тга

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,

20,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

176

19/00023АМ

177

19/00024АМ

178

19/00025АМ

179

19/00026АМ

180

19/00027АМ

Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8

с.Августівка,
№ поля 02
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Августівка,
№ поля 03

23,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Августівка,
№ поля 15

17,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Августівка,
№ поля 16

6,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Августівка,
№ поля 25

2,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Августівка,

2,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

181

19/00028АМ

182

19/00029АМ

183

19/00030АМ

184

19/00031АМ

185

19/00032АМ

А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ

№ поля 26
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Хоростець,
№ поля 08

44,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Хоростець,
№ поля 22

39,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Хоростець,
№ поля 10

62,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Хоростець,
№ поля 09

44,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Хоростець,
№ поля 06

25,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

186

19/00033АМ

187

19/00034АМ

188

19/00035АМ

189

19/00036АМ

190

19/00037АМ

39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Хоростець,
№ поля 05

55,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Хоростець,
№ поля 07

68,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Хоростець,
№ поля 23

6,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Хоростець,
№ поля 19

22,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Хоростець,
№ поля 21

2,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

191

19/00007АК

192

19/00001АК

193

19/00002АК

194

19/00003АК

195

19/00004АК

196

19/00005АК

197

19/00006АК

ТОВ «Мрія Фармінг
Галичина» (Україна,
Тернопільська обл.,
Козівський р-н., смт.
Козова, вул. І. Богуна, 8
А, код за ЄДРПОУ
39790466)
ПП «Агропродсервіс
Ярчівці» (Тернопільська
область, Зборівський р-н.,
с. Ярчівці, код за
ЄДРПОУ 36650963)
ПП «Агропродсервіс
Ярчівці» (Тернопільська
область, Зборівський р-н.,
с. Ярчівці, код за
ЄДРПОУ 36650963)
ПП «Агропродсервіс
Ярчівці» (Тернопільська
область, Зборівський р-н.,
с. Ярчівці, код за
ЄДРПОУ 36650963)
ПП «Агропродсервіс
Ярчівці» (Тернопільська
область, Зборівський р-н.,
с. Ярчівці, код за
ЄДРПОУ 36650963)
ПП «Агропродсервіс
Ярчівці» (Тернопільська
область, Зборівський р-н.,
с. Ярчівці, код за
ЄДРПОУ 36650963)
ПП «Агропродсервіс
Ярчівці» (Тернопільська
область, Зборівський р-н.,
с. Ярчівці, код за

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Йосипівка,
№ поля 01

247,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н, с.Ярчівці,
№ поля 1409
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н, с.Ярчівці,
№ поля 1416
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н, с.Ярчівці,
№ поля 1418
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н, с.Ярчівці,
№ поля 1419
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н, с.Ярчівці,
№ поля 1420
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н, с.Ярчівці,

148,0 га

Ячмінь
озимий

Від 15.06.2020
№ 59-од

-

60,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

186,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

57,5 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

58,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

87,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

-//-

-//-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)

198

19/00002АС

199

19/00003АС

200

19/00004АС

201

19/00005АС

202

19/00006АС

203

19/00007АС

ЄДРПОУ 36650963)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ

№ поля 1422
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн,
с.Переволока,
№ поля 13,16
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн,
с.Переволока,
№ поля 13,11
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн, с.Русилів,
№ поля 23,7

170,0 га

Ячмінь
озимий

Від 15.06.2020
№ 60-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)

36,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

49,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн, с.Соколів,
№ поля 20,10

143,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн, с.Соколів,
№ поля 20,15

49,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн, с.Соколів,
№ поля 20,17

47,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

204

19/00008АС

205

19/00011АМ

206

19/00012АМ

207

19/00013АМ

208

19/00014АМ

209

19/00015АМ

210

19/00016АМ

00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)
ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)
ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)
ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)
ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)
ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.

Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн, с.Соколів,
№ поля
20,10А
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с.Денисів,
№ поля 205
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с.Денисів,
№ поля 2095
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с.Вівся, №
поля 251
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с.Вівся, №
поля 252
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Росоховатец
ь, № поля 227
Тернопільськ
а обл.,
Козівський р-

60,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

56,36 га

Ячмінь
озимий

Від 15.06.2020
№ 58-од

-

93,35 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

54,89 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

72,47 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

115,03 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

40,4 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

-//-

-//-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)

Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)
211

19/00012АК

ТОВ "Агропродсервіс
Вест" (46016, м.
Тернопіль, вул.
Симоненка, 6, 31, код за
ЄДРПОУ 38364705)

212

19/00013АК

ТОВ "Агропродсервіс
Вест" (46016, м.
Тернопіль, вул.
Симоненка, 6, 31, код за
ЄДРПОУ 38364705)

213

19/00014АК

ТОВ "Агропродсервіс
Вест" (46016, м.
Тернопіль, вул.
Симоненка, 6, 31, код за
ЄДРПОУ 38364705)

214

19/00008АК

ПП «Агропродсервіс
Ярчівці» (Тернопільська
область, Зборівський р-н.,
с. Ярчівці, код за
ЄДРПОУ 36650963)

215

19/00009АК

216

19/00010АК

ПП «Агропродсервіс
Ярчівці» (Тернопільська
область, Зборівський р-н.,
с. Ярчівці, код за
ЄДРПОУ 36650963)
ПП «Агропродсервіс
Ярчівці» (Тернопільська
область, Зборівський р-н.,
с. Ярчівці, код за

н,
с.Росоховатец
ь, № поля 232
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н,
с.Гарбузів, №
поля 857
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н,
с.Гарбузів, №
поля 868
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н,
с.Гарбузів, №
поля 869
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н,
с.Підгайчики,
№ поля 1450
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н, с.Озерна,
№ поля 416
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н, с.Ярчівці,

39,0 га

Ячмінь ярий

Від 26.06.2020
№ 72-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)

56,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

75,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

44,0 га

Ячмінь ярий

Від 26.06.2020
№ 73-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)

158,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

211,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

ЄДРПОУ 36650963)
ПП «Агропродсервіс
Ярчівці» (Тернопільська
область, Зборівський р-н.,
с. Ярчівці, код за
ЄДРПОУ 36650963)
ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

217

19/00011АК

218

19/00009ВЕ

219

19/00010ВЕ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

220

19/00011ВЕ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

221

19/00012ВЕ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

222

19/00013ВЕ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

№ поля 420
Тернопільськ
а обл.,
Зборівський
р-н, с.Ярчівці,
№ поля 1455
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н,
с.Буцнів, №
поля 100
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н,
с.Буцнів, №
поля 107
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н,
с.Настасів, №
поля 2
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н,
с.Настасів, №
поля 3
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н,
с.Настасів, №
поля 5

100,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

130,0 га

Ячмінь ярий

Від 30.06.2020
№ 75-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)

80,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

72,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

123,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

170,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

-//-

-//-

223

19/00014ВЕ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

224

19/00015ВЕ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

225

19/00016ВЕ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

226

19/00017АМ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

227

19/00018АМ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

228

19/00019АМ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н,
с.Настасів, №
поля 16
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н,
с.Настасів, №
поля 19
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н,
с.Настасів, №
поля 22
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.В.Ходачків,
№ поля 273
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.В.Ходачків,
№ поля 274
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.В.Ходачків,
№ поля 276

90,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

67,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

110,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

147,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

184,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

49,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)
ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

229

19/00020АМ

230

19/00021АМ

231

19/00022АМ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

232

19/00023АМ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)

233

19/00024АМ

234

19/00025АМ

235

19/00017ВЕ

ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)
ПАП «Агропродсервіс»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н., с.
Настасів, код за
ЄДРПОУ 30356854)
СТОВ «Дружба»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н.,

Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с.Вівся, №
поля 263
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Росоховатец
ь, № поля 225
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн,
с.Росоховатец
ь, № поля 228
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с.Золота
Слобода, №
поля 331
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с.Купчинці,
№ поля 289
Тернопільськ
а обл.,
Козівський рн, с.Купчинці,
№ поля 287
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ

61,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

71,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

78,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

212,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

87,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

150,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

85,0 га

Ячмінь ярий

Від 30.06.2020
№ 76-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)

с.Лозова, код за
ЄДРПОУ 21131806)
236

19/00018ВЕ

СТОВ «Дружба»
(Тернопільська область,
Тернопільський р-н.,
с.Лозова, код за
ЄДРПОУ 21131806)

237

19/00012АС

238

19/00013АС

239

19/00014АС

240

19/00015АС

241

19/00016АС

ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,

ий р-н,
с.Лозова, №
поля 151
Тернопільськ
а обл.,
Тернопільськ
ий р-н,
с.Лозова, №
поля 152
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн,
с.Трибухівці,
№ поля 12,33
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн,
с.Трибухівці,
№ поля 12,14
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн,
с.Трибухівці,
№ поля 12,29
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн,
с.Трибухівці,
№ поля 12,10
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький р-

80,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

94,0 га

Ячмінь ярий

Від 30.06.2020
№ 74-од

-

115,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

81,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

124,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

314,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

-//-

-//-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)

242

19/00017АС

243

19/00018АС

244

19/00019АС

245

19/00020АС

246

19/00001АА

м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
(Тернопільська область,
м.Бучач, вул.Галицька,
160, код за ЄДРПОУ
00952829)
ПП «Качан 07»
(Тернопільська обл.,
Козівський р-н, с.
Щепанів, код за ЄДРПОУ
35452662 )

н,
с.Трибухівці,
№ поля 12,32
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн,
с.Заривинці,
№ поля 22,24
Тернопільськ
а обл.,
Бучацький рн, с.Пилява,
№ поля 15,8

58,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

41,0 га

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

Ячмінь ярий

-//-

-

-//-

-//-

Ячмінь
озимий

Від 24.06.2020
№ 63-од

-

Тернопільськ 42,0 га
а обл.,
Бучацький рн,
с.Білявинці,
№ поля 19,6
Тернопільськ 56,0 га
а обл.,
Бучацький рн,
с.Скоморохи,
№ поля 18,8
Тернопільськ 20,1069 га
а обл.,
Бережанський
р-н,
с.Посухів, №
поля 83 КП За
селом

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес

247

19/00002АА

ПП «Качан 07»
(Тернопільська обл.,
Козівський р-н, с.
Щепанів, код за ЄДРПОУ
35452662 )

Тернопільськ 20,7657 га
а обл.,
Бережанський
р-н,
с.Посухів, №
поля 84 КП

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата
мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
-//-

248

19/00003АА

ПП «Качан 07»
(Тернопільська обл.,
Козівський р-н, с.
Щепанів, код за ЄДРПОУ
35452662 )

249

19/00004АА

ПП «Качан 07»
(Тернопільська обл.,
Козівський р-н, с.
Щепанів, код за ЄДРПОУ
35452662 )

250

19/00005АА

ПП «Качан 07»
(Тернопільська обл.,
Козівський р-н, с.
Щепанів, код за ЄДРПОУ
35452662 )

251

19/00005АІ

ПАП «Добрий
Самарянин»
(Тернопільська область,
Збаразький район, с.
Бутин, вул. Бригадна,1,
код за ЄДРПОУ
30556753)

Під Лисонею
Тернопільськ
а обл.,
Бережанський
р-н,
с.Лапшин, №
поля 1 К Біля
інкубаторної
Тернопільськ
а обл.,
Бережанський
р-н,
с.Лапшин, №
поля 10 К Під
коростихою
Тернопільськ
а обл.,
Бережанський
р-н,
с.Лапшин, №
поля 5 К Під
кутом
Тернопільськ
а обл.,
Збаразький рн, с.Великий
Кунинець, №
поля ПЛ1

22,2205 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

25,1586 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

20,1415 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

13,0 га

Ячмінь
озимий

Від 24.06.2020
№ 71-од

-

карликова сажка
(Tilletia
controversa Kuhn,)
церкоспоріозна
гниль
(Pseudocercosporel
la hetpotrichoides
(Fron) Deighton),
гайманоміцес
злакових
(Gaeumannomyces
graminis (Sacc.)
v.Arx & Olive),
штрихувата

252

19/00006АІ

253

19/00007АІ

ПАП «Добрий
Самарянин»
(Тернопільська область,
Збаразький район, с.
Бутин, вул. Бригадна,1,
код за ЄДРПОУ
30556753)
ПАП «Добрий
Самарянин»
(Тернопільська область,
Збаразький район, с.

Тернопільськ
а обл.,
Збаразький рн, с.Великий
Кунинець, №
поля ПЛ2

53,0 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

мозаїка злакових
(Barley stripe
mosaic virus),
гессенська мухи
(Mayetiola
destructor Say.),
амброзія
полинолистої та
трироздільної
(Ambrosia
artemisiifolia L., А.
trifida L.), вівсюг
південний та
бесплідний (Avena
ludoviciana
Durien, А. sterilis
L.), гірчак
повзучий
(Centaurea repens
L.), стрига
азіатська (Striga
asiatica L.),
кульбаба звичайна
(Taraxacum
officinale Weber
-//-

Тернопільськ
а обл.,
Збаразький рн, с.Великий

7,5 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

254

19/00008АІ

Бутин, вул. Бригадна,1,
код за ЄДРПОУ
30556753)
ПАП «Добрий
Самарянин»
(Тернопільська область,
Збаразький район, с.
Бутин, вул. Бригадна,1,
код за ЄДРПОУ
30556753)

Кунинець, №
поля ПЛ3
Тернопільськ
а обл.,
Збаразький рн, с.Великий
Кунинець, №
поля ПЛ4

199,5 га

Ячмінь
озимий

-//-

-

-//-

-//-

