Додаток

Головне управління Пенсійного фонду України
____у Волинській області___

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління Пенсійного фонду України
в Іваничівському районі
від 30.11.2015 № 231
ПЛАН
проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
управлінням Пенсійного фонду України в__Іваничівському районі
на 2016 рік

№

1
1

Найменування
суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по
батькові фізичної
особи – підприємця,
щодо діяльності
якого здійснюється
перевірка
2
Приватне
підприємство
“Вітчизна-Ф”

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

3
Волинська область,
Іваничівський район
с. Соснина,
вул. Б.Хмельницького,1

код згідно з
ЄДРПОУ (для
юридичної
особи), або
реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків (для
фізичної особи),
або серія та
номер паспорта
4
03735570

Ступінь ризику від
здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта
господарювання

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

5

6

7

високий

09.02.2016

5 днів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління Пенсійного фонду України
в Камінь-Каширському районі
від 30.11.2015 № 177

ПЛАН
проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
управлінням Пенсійного фонду України в Камінь-Каширському районі
на 2016 рік

№

1

1

Найменування
суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по
батькові фізичної
особи – підприємця,
щодо діяльності
якого здійснюється
перевірка
2
Державний професійно-технічний
навчальний заклад
"Камінь- Каширське
вище професіне училище"

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

3
Волинська область,
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44

код згідно з
ЄДРПОУ (для
юридичної особи),
або реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків (для
фізичної особи),
або серія та номер
паспорта
4

02539985

Ступінь ризику від
здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта
господарювання

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

5

6

7

середній

05.02.2016

15 днів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління Пенсійного фонду України
в Любешівському районі
від 30.11.2015р. № 118

ПЛАН
проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
управлінням Пенсійного фонду України у Любешівському районі
на 2016 рік

№

1
1

Найменування
суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по
батькові фізичної
особи – підприємця,
щодо діяльності
якого здійснюється
перевірка
2
Андрухненко
Валентин Віталійович

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

3
Волинська область,
Любешівський район,
смт. Любешів, вул.
Червоноармійська, 32

код згідно з
ЄДРПОУ (для
юридичної особи),
або реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків (для
фізичної особи),
або серія та номер
паспорта
4
2612011418

Ступінь ризику від
здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта
господарювання

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

5

6

7

високий

08.02.2016

5 днів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління Пенсійного фонду України
в Любомльському районі
від 30.11.2015 №155
ПЛАН
проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
управлінням Пенсійного фонду України в Любомльському районі
на 2016 рік

№

Найменування
суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по
батькові фізичної

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

код згідно з
ЄДРПОУ (для
юридичної особи),
або реєстраційний
номер облікової

Ступінь ризику від
здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

особи – підприємця,
щодо діяльності
якого здійснюється
перевірка
1

2

1

ПП «Профтехмонтаж»

3
Волинська область,
Любомльський район,
с.Згорани,
вул,. Садова, 15

картки платника
податків (для
фізичної особи),
або серія та номер
паспорта
4
35551828

господарювання

5

6

7

середній

10.03.2016

5 днів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління Пенсійного фонду України
В Маневицькому районі
від 30.11.2015р. №337

ПЛАН
проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
управлінням Пенсійного фонду України в Маневицькому районі
на 2016 рік

№

1
1

Найменування
суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по
батькові фізичної
особи – підприємця,
щодо діяльності
якого здійснюється
перевірка
2
Коснюк Олександр
Васильович

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

3
Волинська область,
Маневицький район,
с.Прилісне,

код згідно з
ЄДРПОУ (для
юридичної особи),
або реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків (для
фізичної особи),
або серія та номер
паспорта
4
2529212354

Ступінь ризику від
здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта
господарювання

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

5
середній

6
08.02.2016

7
5 днів

2

3

Масюк Неля Іванівна
Державне
підприємство
"Поліське лісове
господарство"

вул.Центральна 4б
Волинська область,
Маневицький район,
с.Прилісне,
вул.Слупачика 38
Волинська область,
Маневицький район,
с.Череваха

середній

37580075

середній

38378456

середній

12.09.2016

10 днів

991597

середній

15.07.2016

10 днів

5

Державне
підприємство
"Колківське лісове
господарство"

Волинська область,
Маневицький район,
смт.Колки,
вул.Грушевського, 9
Волинська область,
Маневицький район,
смт.Колки,
вул. Центральна, 1

6

Філія "Маневицька
дорожньоексплуатаційна
дільниця"

Волинська область,
Маневицький район,
смт.Маневичі,
вул.Луцька, 23

20145226

високий

ТзОВ "Автор"

Волинська область,
Маневицький район,
смт.Маневичі,
вул.Ринкова, 24

20121527

середній

4

7

ТзОВ "Шокобум"

09.03.2016

2534910504

14.04.2016

5 днів

10 днів

15.11.2016
10 днів

12.09.2016

5 днів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління Пенсійного фонду України
в Рожищенському районі
30.11 2015 № 155___
(в редакції наказу Рожищенського об'єднаного
управління Пенсійного фонду України
від 07.04.2016 № 14)

ПЛАН

проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Рожищенським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України
на 2016 рік

№

Найменування
суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по
батькові фізичної
особи – підприємця,
щодо діяльності
якого здійснюється
перевірка

1

2

1

Носачевічивська сільська рада

2

Рожищенська
центральна районна
лікарня

3

Березолуківська сільська рада

4

Територіальний
центр соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) Рожищенського району Волинської області

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

3
Волинська область,
Рожищенський
район,
С. Носачевичі, вул.
Молодіжна, 23
Волинська область,
Рожищенський
район,
М. Рожище, вул.
Шиколадзе, 19
Волинська область,
Рожищенський
район,
с. Березолуки,
вул. Перемоги, 19
Волинська область,
Рожищенський
район, м. Рожище,
вул. Незалежності,
54

код згідно з
ЄДРПОУ (для
юридичної особи),
або реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків (для
фізичної особи),
або серія та номер
паспорта
4

Ступінь ризику від
здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта
господарювання

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

5

6

7

04332839

середній

11.01.2016

15 днів

01982910

середній

10.10.2016

15 днів

04334703

середній

14.11.2016

15 днів

26207052

середній

07.06.2016

15 днів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління Пенсійного фонду України
в Старовижівському районі
від 30.11.2015р. № 174
(в редакції наказу Старовижівського об'єднаного
управління Пенсійного фонду України
від 12.04.2016 № 16)

ПЛАН
проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Старовижівським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України
на 2016 рік

№

Найменування
суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по
батькові фізичної
особи – підприємця,
щодо діяльності
якого здійснюється
перевірка

1

2

1

Верезей Юрій
Петрович

2

3

Приватне
підприємство “ТМЕлектробудсервіс”
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
“Старовижівський
райсількомунгосп”

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

3
Волинська область,
смт. Стара Вижівка,
вул.Травнева, 14
Волинська область,
смт.Стара Вижівка,
пл.Миру, 1б
Волинська область,
смт. Стара Вижівка,
вул.Коцюбинського,
10

код згідно з
ЄДРПОУ (для
юридичної особи),
або реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків (для
фізичної особи),
або серія та номер
паспорта
4

Ступінь ризику від
здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта
господарювання

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

5

6

7

2706722372

середній

34849415

середній

О5442027

середній

20.01.2016

07.06.2016

14.11.2016

ЗАТВЕРДЖЕНО

5 днів

5 днів

5 днів

Наказ управління Пенсійного фонду України
в Турійському районі
від 30.11. 2015 р. № 67
ПЛАН
проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
управлінням Пенсійного фонду України в Турійському районі
на 2016 рік

№

1
1

Найменування суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
– підприємця, щодо
діяльності якого
здійснюється перевірка

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

2
Сільськогосподарський
виробничий кооператив
“Дружба”

3
Волинська область,
Турійський район
с. Купичів

код згідно з
ЄДРПОУ (для
юридичної особи),
або реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків (для
фізичної особи),
або серія та номер
паспорта
4
3736380

Ступінь ризику від
здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта
господарювання

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

5

6

7

середній

10.02.2016

15 днів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління Пенсійного фонду України
в м. Луцьку
від 30.11.15_№ 177_
Наказ управління Пенсійного фонду України
в Луцькому районі
від 30.11.2015р. № 91
(в редакції наказу Луцького об'єднаного
управління Пенсійного фонду України
від 06.04.2016 № 11)

ПЛАН

проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Луцьким об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України
на 2016 рік

№

Найменування суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи –
підприємця, щодо діяльності
якого здійснюється
перевірка

1

2

1

Виробничий кооператив
“Гама-колор”

2

Житлово-комунальне
підприємство № 3

3

4

5

Приватне підприємство
“Ветком”
Приватна виробничокомерційна фірма
“Укрбізнес”
Дочірнє підприємство
"Луцьке бюро подорожей та
екскурсій" публічного
акціонерного товариства
“Волиньтурист”

6

Приватне підприємство
"БОШ - Тепло"

7

Крамаревич Валерій
Павлович

8

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Гастроном 27"

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

3
Волинська область
м.Луцьк, вул.
Червоного Хреста, 11
Волинська область, м.
Луцьк,
вул.Винниченка, 39
Волинська область,
м.Луцьк, вул. Франка,
11/68
Волинська область,
м.Луцьк, вул.
Карпенка-Карого, 3
Волинська область ,
м.Луцьк, пр.
Президента
Грушевського,33
Волинська область,
м.Луцьк, вул.
Говорова, 2В
Волинська область,
м.Луцьк, вул.
Конякіна, 9Б, оф.73
Волинська область
м.Луцьк, вул.
Гетьмана Мазепи, 23А

код згідно з ЄДРПОУ
(для юридичної
особи), або
реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків (для
фізичної особи), або
серія та номер
паспорта
4

Ступінь ризику
від здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта
господарювання

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

5

6

7

31572163

середній

19.01.2016

5 днів

30473452

середній

09.02.2016

15 днів

31964783

середній

16.02.2016

5 днів

21747447

середній

22.03.2016

5 днів

25910387

середній

14.04.2016

5 днів

36892661

середній

24.05.2016

5 днів

1914915313

середній

17.06.2016

5 днів

13358996

середній

08.07.2016

5 днів

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Приватне підприємство
"Валдім - тех"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Нова
справа Волинь"
Приватне підприємство
"Кобра"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Гранд Волинь"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
“Стоматологія”

Саранчова Ольга Леонідівна

Літвінцев Денис Артурович

Смолярчук Павло Дмитрович

Зварич Микола Сергійович

Волинська область,
м.Луцьк,
вул.Рівненська,
76А/409
Волинська область,
м.Луцьк,
вул.Карбишева, 2
Волинська область, м.
Луцьк, вул. Світла,
1/44
Волинська область, м.
Луцьк, пр. Молоді, 2
Волинська область, м.
Луцьк,
вул.Кременецька, 44
Волинська обл.,
Луцький район,
с. Гаразджа,
вул.Вишнева,3
Волинська обл.,
Луцький район,
с. Струмівка, вул.
Старицького,27
Волинська обл.,
Луцький район,
с. Гірка Полонка, вул.
Колгоспна,2А
Волинська обл.,
Луцький район,
с. Гірка Полонка,
вул. Стрілецька,28

33990587

середній

26.08.2016

5 днів

32501266

середній

02.09.2016

5 днів

31881189

середній

13.10.2016

5 днів

33273561

середній

22.11.2016

5 днів

30248265

середній

02.12.2016

5 днів

2622017507

середній

14.03.2016

5 днів

3233307455

середній

06.06.2016

5 днів

3339006471

середній

08.08.2016

5 днів

2899620518

середній

17.10.2016

5 днів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління Пенсійного фонду України
в м.Нововолинську
від 30.11.2015р.№145
ПЛАН
проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
управлінням Пенсійного фонду України в м.Нововолинську
на 2016 рік

№

1
1

2

3

4

5

6

7

Найменування
суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по
батькові фізичної
особи – підприємця,
щодо діяльності
якого здійснюється
перевірка
2
ВП шахта
"Бужанська" ДП
"Волиньвугілля"
ВП "Шахта №9
"Нововолинська"ДП
"Волиньвугілля"

Булига Тарас
Федорович

ДП "Волиньвугілля"
Нововолинська
центральна міська
лікарня
Нововолинський
ліцей-інтернат
Волинської обласної
ради
Управління освіти
Виконавчого комітету
Нововолинської
міської ради

код згідно з
ЄДРПОУ (для
юридичної особи),
або реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків (для
фізичної особи),
або серія та номер
паспорта
4

Ступінь ризику від
здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта
господарювання

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

5

6

7

176259

високий

08.02.2016

15 днів

176236

високий

04.04.2016

15 днів

3235615812

середній

16.05.2016

5 днів

32365965

високий

1983016

високий

12.09.2016

15 днів

Волинська область,
м.Нововолинськ,
вул.Пирогова, буд.1

21748470

високий

10.10.2016

10 днів

Волинська область,
м.Нововолинськ,
пр-т Дружби, буд.27

2141696

високий

07.11.2016

15 днів

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

3
Волинська область,
м.Нововолинськ,
район шахти
"Бужанської",буд.б/н
Волинська область,
С.Литовеж,
вул.Шахтарська,буд.
37
Волинська область,
м.Нововолинськ, м-н
Шахтарський,буд.23
кв.67
Волинська область,
м.Нововолинськ,
вул.Луцька,буд.1
Волинська область,
м.Нововолинськ,
проспект.Перемоги,
буд.7

08.06.2016

10 днів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління Пенсійного фонду України
в м. Володимир - Волинському та
Володимир - Волинському районі
від 30.11.15 № 242_
(в редакції наказу Володимир-Волинського
об'єднаного управління Пенсійного фонду України
від 25.02.2016 № 61)
ПЛАН
проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Володимир — Волинським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України
на 2016 рік

№

Найменування суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи –
підприємця, щодо діяльності
якого здійснюється
перевірка

1

2

1

Сільськогосподарське
фермерське господарство
Оніщука Володимира
Георгійовича

2

Оваднівський професійний
ліцей

3

Підприємство “Володимир
— Волинська заготконтора”

4

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Прогрес"

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

3
Волинська область
Володимир —
Волинський район
с.Горичів, вул. Лесі
Українки, 13
Волинська область
Володимир —
Волинський район
с.Овадне, вул.
Молодіжна, 43
Волинська область
м. Володимир —
Волинський,
вул. Генерала
Шухевича, 111
Волинська область
Володимир —

код згідно з ЄДРПОУ
(для юридичної
особи), або
реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків (для
фізичної особи), або
серія та номер
паспорта
4

Ступінь ризику
від здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта
господарювання

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

5

6

7

20144273

високий

2540077

високий

1782186

високий

3735110

15.02.2016

22.02.2016

21.03.2016

5 днів

10 днів

10 днів

18.04.2016
середній

10 днів

5

Сектор культури та туризму
Володимир — Волинської
районної державної
адміністрації

6

Грицевич Тарас Георгійович

7

Володимир — Волинське
міське громадське
об'єднання “ Рідне місто”

8

Об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку
№40-А "Військовий - 21"

9

Споживче товариство
"Володимир- Волинський
ринок"

10

Грек Володимир Юхимович

11

12

Книш Віктор Володимирович
Комунальний заклад
"Дошкільний навчальний
заклад (Ясла-садочок) №7
“Волиняночка"

Волинський район
с.Білин, вул.
Центральна, 1
Волинська область
м. Володимир —
Волинський,
вул. Данила
Галицького, 7
Волинська область
м. Володимир —
Волинський,
вул. Липинського,
13/32
Волинська область
м. Володимир —
Волинський,
вул. Ковельська, 10
Волинська область
м. Володимир —
Волинський,
вул. Академіка
Глушкова, 40А
Волинська область
м. Володимир —
Волинський,
вул. Данила
Галицького, 3
Волинська область
м. Володимир —
Волинський,
вул. Ковельська,
140/121
Волинська область
м. Володимир —
Волинський,
вул. Устилузька,66
Волинська область
м. Володимир —
Волинський,
вул. Луцька,90

20130710

середній

2924118013

середній

33661181

середній

37950472

середній

37950488

середній

2212903170

середній

2608402372

16.05.2016

20.06.2016

11.07.2016

12.09.2016

11.10.2016

17.10.2016

5 днів

5 днів

5 днів

5 днів

5 днів

14.11.2016
середній

26517545

10 днів

середній

5 днів

05.12.2016

10 днів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління Пенсійного фонду України
в місті Ковелі та Ковельському районі
від 30.11.2015 р. № 163
(в редакції наказу Ковельського
об'єднаного управління Пенсійного фонду України
від 03.03.2016 №19)

ПЛАН
проведення перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Ковельським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України
на 2016 рік

№

1
1

2

3

Найменування
суб'єкта
господарювання або
прізвище, ім'я та по
батькові фізичної
особи – підприємця,
щодо діяльності
якого здійснюється
перевірка
2
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Негабарит»
Ковельська міська
організація
професійної спілки
працівників освіти і
науки
Ковельський
міжгосподарський
комбікормовий завод

код згідно з
ЄДРПОУ (для
юридичної особи),
або реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків (для
фізичної особи),
або серія та номер
паспорта
4

Ступінь ризику від
здійснення
господарської
діяльності
суб'єкта
господарювання

Дата початку
проведення
перевірки

Строки
проведення
перевірки

5

6

7

35831152

середній

21.01.2016

5 днів

Волинська область
м. Ковель, вул.
Незалежності, 94

02666393

високий

17.05.2016

5 днів

Волинська область
м. Ковель, вул.
Брестська, 137

00686575

високий

21.07.2016

10 днів

Місцезнаходження
суб’єкта
господарювання

3
Волинська область
Ковельський район,
смт. Люблинець, вул.
Заводська, 7А

4

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Олекса»

Волинська область
м. Ковель, вул.
Володимирська, 152

20142274

середній

09.08.2016

5 днів

5

Пісочненська
сільська рада
Ковельського району

Волинська область
Ковельський район,
с. Пісочне, вул.
Калініна, 1

04331981

середній

02.11.2016

5 днів

