
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАIНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА

ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

У ВIННИЦЬКIЙ ОБЛАСТI

НАКАЗ

м. Вiнниця № -13-0 
Про внесення змiн до наказу

Вiдповiдно до статгi 29, частини 2 роздiлу Х Прикiнцевих та Перехiдних
положень Закону Украгни «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного
походження, здоров'я та благополуччя тварин», Порядку надання статусу
офiцiйного ветеринарного лiкаря, уповноваженого ветеринара, працiвника
бiйнi, уповноваженого на виконання обов'язкiв помiчника державного
ветеринарного iнспектора, та здiйснення 'ix дiяльностi, затвердженого наказом
Мiнiстерства аграрног полiтики та продовольства Украши 16.03.2018 № 141 
та на пiдставi листа Ладижинськог мтсько; державно; лiкарнi ветеринарно)
медицини вiд 28.01.2022 No26 (ресстрашйний iндекс Вх-704/01/22
вiд 28.01.2022),

НАКАЗУЮ:
1. Внести змiни до додатку 1 до наказу Головного управлiння
Держпродспоживслужби у Вiнницькiй областi вiд 13.07.2018 № 2167-0 «Про. .надання повноважень державних ветеринарних гнспектортв», доповнивши
Перелiк посадових осiб районнот (мiсько'i) державног лiкарнi ветеринарнот
медицини, на яких покладаеться виконання повноважень державного. .ветеринарного тнспектора, новою позишею, що додаеться.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника
управлiння - начальника вiддiлу безпечностi харчових продуктiв управлiння
безпечностi харчових продуктiв та ветеринарног медицини Салюка А.В.

Начальник Григорiй СИДОРУК
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