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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ

ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В ТЕРНОПIЛЬСЬКIЙ ОБЛАСТI

НАКАЗ

06.02.2020 р. м. Тернопiль № /0 -ОД

Про внесения змiн у Додаток 2
до наказу вiд 18.02.2019 року
№ 22-ОД

Вiдповiдно до Закону Украши «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного
походження, здоров'я та благополуччя тварин», Закону Украши «Про ветеринарну
медицину», керуючись наказом Мiнiстерства аграрно) полпики та продовольства
Украши вiд 16.03.2018 № 141 «Про затвердження порядку надання статусу
офiцiйного ветеринарного лiкаря, уповноваженого ветеринара, працiвника бiйнi,
уповноваж_еного на виконання обов 'язкiв помiчника державного ветеринарного
iнспектора, та здiйснення 'ix дiяльностi», наказом Держпродспоживслужби Укра'iни
«Про виконання повноважень» вiд 04.04.2018року №265, Положениям про Головне
управлiння Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi, затвердженим наказом
Держпродспоживслужби вiд 15.08.2017 року № 694 та враховуючи лист

'---d/ Пiдволочисько'i районно'i державно'( лiкарнi ветеринарно'( медицини вiд 04.02.2020
року №34

НАКАЗУЮ:

1. Внести у Додаток 2 до наказу Головного управлiння Держпродспоживслужби в
Тернопiльськiй областi вiд 18.02.2&19 року № 22 - ОД «Про надання
повноважень офiцiйного ~етеринарного лткаря» такi змiни:

1.1. Виключити з Перелiку завiдувачiв дiльниць ветеринарно'( медицини
районних державних лiкарень ветеринарно) медицини, яким надаеться статус
офiцiйного ветеринарного лiкаря з правом · здiйснювати заходи державного
контролю виключно у господарствах (рiзних форм власностi), розташованих у



зонi обслуговування дiльниць ветеринарно) медицини, позицiю 103 такого
змтсту:

№ Прiзвище, iм'я, по Посада Зона обслуговування 1

з/п батьковi '
--

1Пiдволочиська районна державна лiкарня ветеринарноi медицини
Хмелискiвська 1

103 КАНЮКА Завiдувач дiльницi . -
Олег Станiславович ветеринарно'[ медицини дшьниця ветеринарно;

медицини 1

1.2. Доповнити Перелiк завiдувачiв дiльниць ветеринарног медицини районних
державних лiкарень ветеринарног медицини, яким надасться статус офiцiйного
ветеринарного лiкаря з правом здiйснювати заходи державного контролю
виключно у господарствах (рiзних форм власностi), розташованих у · зонi
обслуговування дшьниць вегеринарно] медицини, позишею 153 такого змiсту:

№ Прiзвище, iм'я, по Посада Зона обслуговування
з/п батьков!

Пiдволочиська районна державна лiкарня ветеринарноi медицини

РОМАНЮК
Завiдувач дiльницi Хмелискiвська дiльниця..
ветеринарнот153 Свiтлана Iванiвна ветеринарно'( медицини
медицини

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

•• Василь ХОМIНЕЦЬ


