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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 

ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ  

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

ЛВ\■ (?/• (кО(КО м. Вінниця №  56-0
Про внесення змін до наказу 
Головного управління Д ержпродспоживслужби 
у Вінницькій області від 13.07.2018 №  2 1 6 6 - 0  
«Про надання статусу уповноваженої  особи»

Відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здо р о в ’я та благополуччя тварин», Порядку надання статусу 
офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого  ветеринара,  працівника 
бійні, уповноваженого  на виконання обов 'язк ів  помічника державного 
ветеринарного інспектора,  та здійснення їх діяльності,  затвердженого наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України 16.03.2018 №  141, 
зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 27 березня 2018 року 
за №  368/31820, на виконання наказу Д ержпродспоживслужби 
від 04 квітня 2018 року №  265 «Про виконання повноважень» та на 
підставі листа В інницької  міської державної  лікарні ветеринарної медицини 
(індекс Вх №  1433 1/-20 від 20.07.2020),

Н А К А ЗУ Ю :
1. Внести зміни до додатку 1 до наказу Головного управління 
Д ержпродспоживслужби у Вінницькій  області від 13.07.2018 №  2 1 6 6 -0  
«Про надання статусу уповноваженої  особи»:
1.1. Виключити з Переліку посадових осіб районної  (міської) державної  лікарні 
ветеринарної медицини,  на яких покладається виконання повноважень 
офіційного ветеринарного лікаря, провідного лікаря ветеринарної медицини 
Вінницької  міської державної  лікарні ветеринарної медицини Пруца Сергія 
Вікторовича.



Додаток
д о  наказу Головного управління
Д ержпродспоживслужби
у Вінницькій області
ВІД Л Я - 07. 2020р. №  6 6  - О

Перелік посадових осіб районної (міської) державної лікарні ветеринарної медицини, яких позбавлено статусу
офіційного ветеринарного лікаря

Л1> Прізвище, 
п/п ім'я,

по-ба гькові

Який вищий Загальн 
навчальний заклад и йстаж  

закінчив і коли за
фахом

Дата
проходження
підвищення
кваліфікації

Повна назва суб’єкта 
господарювання, за яким буде 

здійснюватись державний  
контроль

Опис заходу 
державного 
контролю, 

повноваження щодо 
якого надається 

уповноваженій особі

Приміт
ка

м. ВІПІПЩ Н
1. ГІруц Сергій 

Вікторович
НАУ БІД , 2012 6р. Магазин "Сільио" 'ГОВ Фоззі -Фуд"

№ 168 на площі Гагаріна, 2. Магазин 
"Сільпо" ГОВ Фоззі - Фуд" № 166 по 
вул. Коз и ць ко го, 51 Магази н 
"Сільпо" ГОВ Фоззі - Фуд" № 169 по 
вул. Келецька105, Магазин "Еко"
Г(ЗВ "ЕКО" по пр-ту 
Коцюбинського, 70), Магазин 
"Варшава" по вул. Хмельницьке шосе 
15 Маг. «Варшава», вул. 50- річчя 
Перемоги. 1: № 20 Маг. «Варш
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1 Іачальник управління безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини




