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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАIНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТI
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ТЕРНОПIЛЬСЬКIЙ ОБЛАСТI

НАКАЗ

03.09.2018 р. Тернопiль № 141- од

Про надання повноважень
офiцiйного ветеринарного ллкаря

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

НАКАЗУЮ:

1. Надати статус офiцiйного ветеринарного лiкаря з правом здiйснювати
заходи державного контролю виключно у господарствах (рiзних форм
власностi), розташованих на адмiнiстративнiй територп району лiкарям
ветеринарнот медицини районних державних лiкарень ветеринарнот
медицини згiдно з Додатком 1 .

2. Надати статус офiцiйного ветеринарного лiкаря з правом здiйснювати
заходи державного контролю виключно у господарствах (рiзних форм
власностi), розташованих у зонi обслуговування дiльницi ветеринарнот
медицини лiкарям ветеринарнот медицини районних державних лiкарень
ветеринарно) медицини згiдно з Додатком 2.

3. Надати статус офiцiйного ветеринарного лiкаря з правом здiйснювати
заходи державного контролю виключно на потужностях, визначених



компетентним органом лiкарям ветеринарно'( медицини районних
державних лiкарень ветеринарноУ медицини згiдно з Додатком 3.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

------:в е ~ z=s~Начальник::::=1Z..~.~~-====- В.П. Хомiнець



Додаток 1
до наказу Головного управлiння
Держпродспоживслужби
в Тернопiльськiй областi
вiд 03.09.2018 № 141-ОД

Перелiк
начальникiв, провiдних лiкарiв ветмедицини - епiзоотологiв та лiкарiв

ветмедицини по ветеринарно - санiтарнiй експертизi I категорй районних
державних лiкарень ветеринарноi медицини, яким надасться статус

офiцiйного ветеринарного лiкаря з правом здiйснювати заходи державного
контролю виключно у господарствах (рiзних форм власностi),

розташованих на адмiнiстративнiй територй району

№ Прiзвище, iм'я, по Посадаз/п батьковi
1 2 3

Бережанська районна державна лiкарня ветеринарноi медицини

ОЛIЙНИК Завiдувач Мечищгвськог дiльницi
1 .. .

Василь Iванович ветеринарн01 медицини - шкар
ветмедицини

2 ФАНГО Провiдний лiкар ветмедицини -
Михайла Григорович ешзоотолог
Борщiвська районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

ТАТАРЧУК Начальник Борцпвськот районнот
3 .. . . ..

Володимир Iванович державнот лткарш ветеринарног медицини
- шкар ветмедицини

4 РЕГУШ Провiдний лiкар ветмедицини -
Володимир Володимирович ешзоотолог

5 ГНАТIВ Лiкар ветмедицини по ветеринарно-
Микола Володимирович санiтарнiй експертизi I кагегорп
Бучацька районна державна лiкарня ветеринарноi медицини

ГОЛОВЕЦЬКИЙ Начальник Бучацькот районнот державнот
6 . . .. .

Володимир Ярославович лткарнт встсринарнот медицини - шкар
ветмедицини

7 ГИКАВЧУК Провiдний лiкар ветмедицини -
Михайла Миколайович ешзоотолог

Гусятинська районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

ФIРМАН Начальник Гусятинськог районнот
8 .. . . ..

Володимир Володимирович державно: лткарн: ветеринарнот медицини
- шкар ветмедицини

9 ЧОРНИЙ Провiдний лiкар ветмедицини -
Володимир Борисович ешзоотолог



1 2 3
Залiщицька районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

ГАНЧУК Начальник Залiщицько'i районнот
10 Олександр Петрович державно'( лiкарнi ветеринарно'i медицини

- шкар ветмедицини

Збаразька районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

ЗАЯЦЬ Начальник Збаразько'i районнот державнот
11 . . .. .

Мирослав Романович лткарш ветеринарнот медицини - лгкар
ветмедицини

12 ШТОКАЙЛО Провiдний лiкар ветмедицини -
Богдан Богданович ешзоотолог

Зборiвська районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

Начальник Зборiвсько'i районно'i
13 БЕНДЮГА державно'i лiкарнi ветеринарно'i медицини

Богдан Петрович - шкар ветмедицини
Козiвська районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

БОБКО Начальник Козiвсько'i районнот державно) .
14 . . .. .

Володимир Михайлович шкарю ветеринарно~ медицини - шкар
ветмедицини

Кременецька районна державна лткапня ветеринарноi' медицини

ОЛЕЩУК Завiдувач Кiмнатецько'i дiльницi
15 .. .

Олександр Володимирович ветеринарно~ медицини - шкар
ветмедицини

16 МЕЛЬНИК Провiдний лiкар ветмедицини -
Iрина Андрi'iвна ешзоотолог

17 ШУМАН Лiкар ветмедицини по ветеринарно-
РусланОлександрович санiтарнiй експертизi I категорп

Ланiвецька районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

ШЕЛЕСТОВСЬКИЙ Начальник Лановецькот районно'i
18

Сергiй Анатолiйович державно) лiкарнi ветеринарно'i медицини
- шкар ветмедицини

19 СКРИПЧЕНКОВ Провiдний лiкар ветмедицини -
Анатолiй Васильович ешзоотолог

Монастириська районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

СТАРИК Начальник Монастириськот районнот
20 Iван Остапович державно'i лiкарнi ветеринарно'i медицини

- шкар ветмедицини

21 КОРЖАН Провiдний лiкар ветмедицини -
Василь Михайлович ешзоотолог

Пiдволочиська районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини



1 2 3

МЕДВIДЬ
Начальник Пiдволочисько1 районнот

22 державно; лiкарнi ветеринарно'( медицини
Богдан Володимирович - шкар ветмедицини

23 ЛАЦIК Провiдний лiкар ветмедицини -
Андрiй Мирославович ешзоотолог

24
КУКУРУДЗА Лiкар ветмедицини по ветеринарно-
Валентина Степанiвна санiтарнiй експертизi I категорй

Шдгасцька районна державна лiкарня ветеринарно'[ медицини

ВОДВУД
Начальник Пшгасцьког районнот

25 державно) лiкарнi ветеринарног медицини
Iван Богданович - шкар ветмедицини

26
ЦЯПУТА Провiдний лiкар ветмедицини -
Назарiй Михайлович ешзоотолог

Теребовлянська районна державна лiкарня ветеринарноi медицини

ВОЙНАРОВСЬКИЙ
Начальник Терсбовлянськог районнот

27 Роман Володимирович
державнот лiкарнi ветеринарно'( медицини .
- шкар ветмедицини

28
ХОМА Провiдний лiкар ветмедицини -
Богдан Миколайович ешзоотолог

Терношльська районна державна лiкарня ветеринарно'[ медицини

ГНАТИШИН
Начальник Тернопiльсько1 районног

29
.. . . ..

Павла Васильович
державно: шкарю ветеринарнот медицини
- шкар ветмедицини

30
ОЛЕI-ПОК Провiдний лiкар ветмедицини -
Роман Мар'янович ешзоотолог

Чорткгвська районна державна лiкарня ветеринарно'[ медицини

КОРЧИНСЬКИЙ
Начальник Чорткгвськог районнот

31
.. . . ..

Iгор Романович
державно: лткарит ветеринарно: медицини
- шкар ветмедицини

32
котович Лiкар ветмедицини по ветеринарно-
Павла Iгорович санiтарнiй експертизi I категорп

33
КИРИЛIВ Лiкар ветмедицини по ветеринарно-
Петра Богданович санiтарнiй експертизi I категорп

Шумська районна державна лiкарня ветеринарноi медицини

34
РУДЗIНСЬКИЙ Лiкар ветмедицини по ветеринарно-
Олег Антонович санiтарнiй експертизi I категорп

35
САМОЙЛОВИЧ Провiдний лiкар ветмедицини -
Лариса Iванiвна ешзоотолог

Мiська державна лiкарня ветеринарно! медицини в м. Тернополi

ПОЛОСА
Начальник мтсъког державног лiкарнi

36 Андрiй Михайлович
ветеринарнот медицини - лiкар
ветмедицини



Додаток 2
до наказу Головного управлгння
Держпродспоживслужби
в Тернопiльськiй областi
вiд 03.09.2018 No 141-ОД

Перелiк
завiдувачiв дiльниць ветеринарноi медицини районних державних

лiкарень ветеринарно'i медицини, яким надасться статус офiцiйного
ветеринарного лiкаря з правом здiйснювати заходи державного контролю
виключно у господарствах (рiзних форм власностi), розташованих у зонi

обслуговування дiльниць ветеринарно'i медицини

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

1 2 3 4
Бережанська районна державна лгкарня ветеринарно'i медицини

Завiдувач Рогачинськог
ВАСИЛIВ

. . .. Рогачинська дшьниця
1

дтльниш встсринарнот
Тарас Ярославович медицини - шкар ветеринарног медицини

ветмедицини
Завiдувач Словятинськог

вовк . . .. Словятинська дiльниця
2 дшьниш ветеринарно:

Галина Миронiвна медицини - шкар ветеринарно'( медицини
ветмедицини
Завiдувач Бпшвськог

3 ПУЦИЛЬ дiльницi ветеринарнот Бiщiвська дiльниця
Дмитро Васильович медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини

Завiдувач Урманськот
СОРОКА

. . .. Урманська дiльниця
4 дшьниш ветеринарно:

Iгор Михайлович медицини - шкар ветеринарног медицини
ветмедицини

Борщiвська районна державна лiкарня ветеринарно'i медицини
Завiдувач Пашвецьког Панiвецька дiльниця

ВЛАДИКА . . ..
5

дгльниш ветеринарнот ветеринарно:
Василь Iванович медицини - шкар медицини

ветмедицини

ГАХ
Завiдувач Iване - Iване - Пустенська

6 Олександр
Пустенськот дiльницi ДlЛЬНИЦЯ

ветеринарнот медицини - ветеринарно.
Михайлович лгкар ветмедицини медицини

Завiдувач Сковятинськот Сковятинська

7
ГОЦУЛЯК дiльницi ветсринарног ДlЛЬНИЦЯ

Михайлоlванович медицини - шкар ветеринарнот
ветмедицини медицини



1 2 3 4
Завiдувач Борщiвськоi'

Борщiвська дiльницяДЕМ'ЯНЧУК дiльницi ветеринарноi'8 ветеринарногIгор Володимирович медицини - шкар
медициниветмедицини

Завiдувач Бурдякiвськоi' Бурдякiвська
КАСЬКIВ . . ..

9 дшьниш ветеринарнот ДIЛЬНИЦЯ
Iгор Iванович медицини - шкар ветеринарно)'

ветмедицини медицини
Завiдувач Мельниця- Мельниця-Подiльська

10 КВАСНИЙ Подiльськоi' дiльницi ДIЛЬНИЦЯ
Василь Васильович ветеринарно1медицини- вегеринарнот

лткар ветмедицини медицини

КОЛДРИШ Завiдувач Вовковецькоi'
Вовковецька дiльницядiльницi ветеринарног11 Любомир ветеринарно:

Володимирович медицини - шкар
медициниветмедицини

Завiдувач В гльховецьког Вiльховецькалитвин . . ..
12 дгльниш ветеринарнот ДIЛЬНИЦЯ

Ярослав Романович медицини - шкар ветеринарно:
ветмедицини медицини

МАЦIБОРОК Завiдувач Озерянськоi'
Озерянська дiльниця. . ..

13 Назар дшьниш ветеринариот
ветеринарнш

Володимирович медицини - шкар
медициниветмедицини

Завiдувач Бiльче- Бiльче-Золотецька
14 ПЕРУН Золотецькоi' дiльницi ДIЛЬНИЦЯ

Стефанiя Петрiвна ветеринарно'( медицини - ветеринарног
лгкар ветмедицини медицини
Завiдувач Гермакiвськоi' Гермакiвська

15 ЦИМБАЛЮК дiльницi ветеринарно) ДIЛЬНИЦЯ
Роман Тарасович медицини - шкар ветеринарнот

ветмедицини медицин
Бучацька районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

Завiдувач Лццанецъког
вrтик . . ..

Лiщанецька дiльниця16 дшьниш ветеринарнот
Петра Iванович медицини - шкар ветеринарноi' медицини

ветмедицини
Завiдувач

ВОЙТЮК Пшзамочкшсько; Пiдзамочкiвська
17 . . .. . ..

Микола Васильович дшьниш ветерннарноз дтльниця ветеринарнот
медицини - шкар медицини
ветмедицини
Завiдувач Пилявськог

Пилявська дiльницяГАЛУНКА . . ..
18 дшьниш ветеринарнот

Микола Омелянович медицини - шкар ветеринарнот
медициниветмедицини



1 2 3 4
Завiдувач Трибухгвсько;

ГЛАДIЙ . . .. Трибухiвська дiльниця19 дшьниш ветеринарноз
Iван Ярославович медицини - шкар ветеринарно: медицини

ветмедицини
Завiдувач Жниборгдськог

ДУТКА . . .. Жниборiдська дiльниця20 дшьниш ветеринарно:
Iван Якович медицини - шкар ветеринарно'( медицини

ветмедицини
Завiдувач Бариськог

21 ЗАХIДНИЙ дiльницi ветеринарнот Бариська дiльниця
Степан Миронович медицини - шкар ветеринарно; медицини

ветмедицини
Завiдувач Сновидгвськог

МАЦЬКЕВИЧ . . .. Сновидiвська дiльниця22 дтльниш ветеринарно:
Михайла Iванович медицини - шкар вегеринарног медицини

ветмедицини
Завiдувач Переволоцькот

МУХА . . .. Переволоцька дiльниця23 дтльниш ветеринарноэ
Богдан Павлович медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини
Завiдувач

24 ЧОРНIЙ Доброгпльсько; дiльницi Добропiльськадiльниця
Зеновiй Iванович ветеринарнот медицини ветеринарнот медицини

- шкар ветмедицини
Гусятинська районна державна лiкарня ветеринарноi медицини

Завiдувач Городницькот
БОЙКО . . .. Городницька дiльниця25 дгльниш ветеринарнот
Андрiй Богданович медицини - шкар ветеринарно1медицини

ветмедицини
Завiдувач Целпвськог

ВАЛЬЧШIIИН . . .. Целпвська дiльниця26 дшьниш ветеринарно:
Любов Йосипiвна медицини - шкар ветеринарно: медицини

ветмедицини
Завiдувач Увисшвськот

ВАЛЬЧШIIИН . . .. Увислiвська дiльниця27 дгльниш ветеринарпог
Ольга Анрпвна медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини

ВЕЙКО Завiдувач Краснянськог. . .. Краснянська дiльниця28 Андрiй дтльниш ветеринарно:

Мирославович медицини - шкар ветеринарног медицини
ветмедицини
Завiдувач Клювинецьког. . ..

ВIЛЬХОВЕЦЬКА шльниш ветеринарно: Клювинецька дiльниця29 Bipa Михайлiвна медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини



1 2 3 4
Завiдувач

30 ВОЗЬНИЙ Оришковецькот дiльницi Оришковецька дiльниця
Iван Михайлович ветеринарнот медицини ветеринарнот медицини

- шкар ветмедицини
Залiщицька районна державна лiкарня ветеринарно1 медицини

ГОЛОВЕЦЬКИЙ Завiдувач Залпцицьког. . ..
Залiщицька дiльниця31 Володимир дшьниш ветеринарнот

Михайлович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини

ЗАБАРИЛО Завiдувач Листвсько;. . ..
Лисiвська дiльниця32 Володимир дшьниш ветеринарно:

Михайлович медицини - шкар ветеринарно: медицини
ветмедицини
Завiдувач Винятинськот

ЛАНОВИЙ . . ..
Винятинська дiльниця33 дшьниш ветеринарнот

Василь Михайлович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини

МЕЛЬНИК Завiдувач Угринк.вськог. . ..
Угринкiвська дiльниця34 Михайло дшьниш ветерииарнот

Ярославович медицини - шкар ветеринарно; медицини
ветмедицини
Завiдувач Литячгвськог

ШВАЙЧУК . . ..
Литячiвська дiльниця35 дшьниш ветеринарнот

Микола Васильович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини

Збаразька районна державна лiкарня ветеринарног медицини
Завiдувач Максимгвськог

ВАНЬКОВИЧ . . ..
Максимiвська дiльниця36 шльниш ветеринарнот

Теодор Олексiйович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач Кобильсько;

ВIЛЬЧИНСЬКА . . ..
Кобильська дiльниця37 дтльниш ветеринарно:

Любов Василiвна медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач Залiсецько1

ГАНЖА . . ..
Залiсецька дiльниця38 дгльниш ветерипарнот

Петро Петрович медицини - шкар ветеринарно1медицини
ветмедицини
Завiдувач Збаразькот

ДЖИДЖОРА . . ..
Збаразька дiльниця39 дгльниш ветеринарнот

Василь Михайлович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач

Великокунинецька
40 КАНЮКА Великокунинецьког . ..

Галина Iванiвна дiльницi ветеринарно'( дшьниця ветерииарнот
медицинимедицини - шкар



ветмедицини

Завiдувач Розношинськог. . ..
лисюк дшьниш ветеринарно: Розношинська дiльниця41 Петра Олексiйович медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини

Завiдувач

ляхович Старовишнiвецько1 Старовишнiвецька
42 . . .. . ..

Георпй Григорович дшьниш ветеринарнот дшьниця ветеринарнот
медицини - шкар медицини
ветмедицини
Завiдувач Гнiздичанськоi'

МУЧИНСЬКИЙ . . .. Гнiздичанська дiльниця43 дтльниш ветеринарног
Василь Андрiйович медицини - шкар ветеринарно1медицини

ветмедицини
Завiдувач Чернихiвецькоi'

НАЗАР . . .. Чернихiвецька дiльниця44 дшьниш ветеринарнот
Степан Михайлович медицини - шкар ветеринарно1медицини

ветмедицини
Завiдувач Олишкiвецькоi'

ШРОГ . . .. Олишкiвецька дiльниця45 дшьниш встсринарнот
Ганна Михайлiвна медицини - шкар ветеринарно1медицини

ветмедицини
Завiдувач

РАДНЯНИЙ Великовiкнинськоi' Великовiкнинська
46 . . .. . ..

Олександр Iванович дтльниш ветеринарнот дшьниця встеринарнот
медицини - шкар медицини
ветмедицини
Завiдувач

симчишин Вищелуб'янськоi' Вищелуб'янська
47 . . .. . ..

Андрiй Йосипович дшьниш ветерииариот дшьниця ветеринарноз
медицини - шкар медицини
ветмедицини

Зборiвська районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

БЕРЕСТЕЦЬКИЙ Завiдувач Осташiвськоi'. . .. Осташiвська дiльниця
48 Володимир дгльниш ветеринарно:

Олегович медицини - шкар ветерипарног медицини
ветмедицини
Завiдувач Вiрлiвськоi'

ГРИЦАЙ . . .. Вiрлiвська дiльниця
49 дшьниш ветеринарно:

Надiя Теодорiвна медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач Озернянськот

IМПАРАЦЕЛ . . ..дгльниш встсринарно: Озернянська дiльниця
50 Вiталiй медицини - шкар

Володимирович
ветеринарно1медицини

ветмедицини
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Завiдувач Загiрянськоi'

КОВТУН . . .. Загiрянська дiльниця
51 дшьниш ветерипарнот

Петро Iлькович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини

КУЗЬМА Завiдувач Кобзарiвськоi'

52 Марiя дiльницi ветеринарно; Кобзарiвська дiльниця
ветеринарнот медицини

Володимирiвна
медицини - шкар
ветмедицини

Завiдувач Гарбузiвськоi'

53 ЛАБА дiльницi ветеринарно. Гарбузiвська дiльниця
Михайло €вгенович медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини

Завiдувач Курiвецькоi'
мхтвпв . . .. Курiвецька дiльниця

54 дтльниш ветеринарно:
Василь Васильович медицини - шкар ветеринарноi' медицини

ветмедицини

ПIХОВИЧ Завiдувач Залозецькот. . .. Залозецька дiльниця
55 Андрiй дшьниш ветеринарнот

медицини - шкар ветеринарно'( медицини
Володимирович ветмедицини

СТОЙКЕВИЧ Завiдувач Олii'вськоi'. . .. Олii'вська дiльниця
56 Андрiй дшьниш ветеринарно.

медицини - шкар ветеринарноi' медицини
Володимирович ветмедицини

ЩУРКО
Завiдувач Зборiвськоi'. . .. Зборiвська дiльниця

57 Ростислав дшьниш ветеринарпот

Стефанович
медицини - шкар ветеринарно'( медицини
ветмедицини

Козiвська районна державна лiкарня ветеринарно! медицини

войшх Завiдувач Теофiпiлецькоi'
дiльницi ветеринарнот Теофiпiлецька дiльниця

58 Володимир медицини - шкар ветеринарноi' медицини
Ярославович ветмедицини

Завiдувач Кальненськоi'
ДОБОШ

. . .. Кальненська дiльниця
59

дтльниш ветеринарно!
Надiя Ярославiвна медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини
Завiдувач

ЗОЗУЛЯ
Великоплавучанськоi' Великоплавучанська

60
. . .. . ..

Василь Петрович
дгльниш ветеринариот дшьниця встсринарнот
медицини - шкар медицини
ветмедицини

IЩУК
Завiдувач Конюхiвськоi'. . .. Конюхiвська дiльниця

61 Анатолiй
дшьниш ветеринарно:

Миколайович
медицини - шкар ветеринарноi' медицини
ветмедицини
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Завiдувач Олесинськот

лотк . . .. Олесинськадiльниця62 дшьниш ветеринарнот
€вген Миронович медицини - шкар вегерипарнот медицини

ветмедицини
Завiдувач Будилiвськоi'

САДIВНИК . . .. Будилiвська дiльниця63 дшьниш ветеринарно:
Марiя Ярославiвна медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини
Завiдувач ГородищенськаСАМIТОВСЬКИЙ Городищенськоi' дiльницi64 . ..

Вiталiй Iванович ветеринарнот медицини дшьниця ветеринарнот
медицини- шкар ветмедицини

Кременецька районна державна лiкарня ветеринарноi медицини

БАС Завiдувач Катеришвськог. . .. Катеринiвська дiльниця65 Свiтлана дшьниш ветеринарноз

Володимирiвна медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини

ВПШIЧУК Завiдувач Крижiвськоi'. . .. Крижiвська дiльниця66 Михайла дшьниш ветеринариот

Сергiйович медицини - шкар ветеринарно~ медицини
ветмедицини
Завiдувач Ново- Ново-ОлексинецькаГУРАЛЬСЬКИЙ Олексинецькот дiльницi67 дiльниця ветеринарно'(Петро Прокопович ветеринарно'( медицини медицини-шкар ветмедицини

ICMAIЛOB Завiдувач Сапангвецькот. . .. Сапанiвецька дiльниця68 Мехдi Iспендiяр дшьниш ветеринарнот

огли медицини - шкар вегеринарнот медицини
ветмедицини

МУЗИКА Завiдувач Лiдихiвськоi'. . .. Лiдихiвська дiльниця69 Андрiй дшьниш ветеринарног

Миколайович медицини - шкар ветеринарно1медицини
ветмедицини

СВИРИДЮК Завiдувач Ново- Ново-Кокортвська
70 Олександр Кокорiвськоi' дiльницi . ..

ветеринарнот медицини дшьниця ветеринарно:
Володимирович медицини- шкар ветмедицини

СКАКАЛЬСЬКИЙ Завiдувач Колосiвськоi'. . .. Колосiвська дiльниця71 Вiталiй дшьниш ветеринариот

Ярославович медицини - шкар ветеринарног медицини
ветмедицини
Завiдувач Млинiвецькоi'. . ..

тивонюк дшьниш ветеринарнот Млинiвецька дiльниця72 Василь Васильович медицини - шкар ветеринарно: медицини
ветмедицини
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Завiдувач Плоскiвськоi'

ШЕВЧУК . . .. Плоскiвська дiльниця73 дшьниш ветеринарнот
Олег Степанович медицини - шкар ветеринарно; медицини

ветмедицини
Завiдувач Початвськот

ЩЕРБЮК . . ..
Почагвська дiльниця74 дшьниш ветеринарно:

Павло Петрович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини

Ланiвецька районна державна лiкарня ветеринарноi" медицини
Завiдувач Бережансъког

ВОЙЦЕЩУК . . .. Бережанська дiльниця75 дшьниш ветеринарно:
Олена Феодосцвна медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини
Завiдувач Бшозгрськог

КАТРУН . . .. Бiлозiрська дiльниця76 дгльниш ветерипарнот
Ярослав Богданович медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини

КОВАЛЬЧУК Завiдувач Якимiвськоi' Якимiвська дiльниця. . ..
77 Андрiй дшьниш ветеринарнот ветерипарнот медицини

Володимирович медицини - шкар
ветмедицини
Завiдувач Юськтвецьког

СIЧЕВСЬКИЙ . . .. Юськiвецька дiльниця78 дгльниш ветеринарно:
Вiталiй Степанович медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини
Завiдувач Iванковецькоi'

СТАСЮК . . .. Iванковецька дiльниця79 дшьниш ветеринарноз
Василь Захарович медицини - шкар ветеринарно'( медицини

ветмедицини
Завiдувач Гринкгвськог

СТАШУК . . .. Гринкiвська дiльниця80 дшьниш ветеринарпот
Данiя Iванiвна медицини - шкар ветеринарног медицини

ветмедицини
Завiдувач

СУЛIМА Вишгородецькоi' Вишгородецька
81 Олександр . . .. . ..дшьниш ветеринарнот дшьниця ветерииариот

Михайлович медицини - шкар медицини
ветмедицини
Завiдувач Печiрнянськоi'

СУЛIМА . . .. Печiрнянська дiльниця82 дгльниш ветерипарпот
Ольга Миколагвна медицини - шкар ветеринарно: медицини

ветмедицини
Завiдувач Куськгвецьког

ТКАЧУК . . .. Куськiвецька дiльниця83 дшьниш ветеринарнот
Iван Андрiйович медицини - шкар ветеринарно1медицини

ветмедицини
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Завiдувач Борсукiвськоi'

ШМАГЛО . . .. Борсукiвська дiльниця84 дглъниш ветеринарно:
Галина Павлiвна медицини - шкар ветеринарно: медицини

ветмедицини

шпиг Завiдувач Ланiвецькоi'. . .. Ланiвецька дiльниця85 Володимир дшьниш ветеринарно~

Олексiйович медицини - шкар вегеринарнот медицини
ветмедицини

Монастириська районна державна лiкарня ветеринарно'[ медицини
Завiдувач Ковалiвськоi'

ГУРЕЙ . . .. Ковалiвська дiльниця86 дшьниш ветеринарнот
Iван Миколайович медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини
Завiдувач

87 ЛАЗОРКО Монастириськоi' дiльницi Монастириська дiльниця
Дмитро Семенович ветеринарнот медицини ветеринарно1медицини

-шкар ветмедицини
Завiдувач Висоцьког

ЛЕСЬКIВ . . .. Висоцька дiльниця88 дшьниш ветеринарнот
Iван Михайлович медицини - шкар ветеринарно1медицини

ветмедицини

МАКАР Завiдувач Криницькот. . .. Криницька дiльниця89 Володимир дшьниш ветеринарнот

Миколайович медицини - л1кар ветеринарно: медицини
ветмедицини
Завiдувач Вербкiвськоi'

МИКИТЧАК . . .. Вербкiвська дiльниця90 дшьниш ветеринарно.
Петро Миколайович медицини - шкар ветеринарно1медицини

ветмедицини
Завiдувач Завадiвськоi'

ТУТКО . . .. Завадiвська дiльниця91 дтлъниш ветеринарно:
Iгор Михайлович медицини - шкар ветеринарно1медицини

ветмедицини
Шдволочиська районна державна лiкарня ветеринарноi медицини

Завiдувач

92 БУНТ Пiдволочиськоi' дiльницi Пiдволочиська дiльниця
Андрiй Ярославович ветеринарнот медицини ветеринарно1медицини

-шкар ветмедицини
Завiдувач Колодлвськот КолодпвськаГАЙДАМАХА . . ..

93 дшьниш ветеринарно. . "

Ярослав Степанович медицини - шкар дшьнипяветеринарнот
медициниветмедицини

Завiдувач Скорикгвськог
ГНЕЦЬКО . . .. Скорикiвська дiльниця94 дгльниш ветеринарно:
Роман Дмитрович медицини - шкар ветеринарно1медицини

ветмедицини
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Завiдувач

ГНЕЦЬКО Староскалатськот Староскалатська
95

. . .. . ..
Теодозiя Iванiвна

дшьниш ветеринарно: дшьниця ветеринарног
медицини - шкар медицини
ветмедицини
Завiдувач Токгвськот

ДАЦКО
. . .. Токiвська дiльниця

96
дшьниш ветеринарног

Iгор Мирославович медицини - шкар ветеринарно1медицини
ветмедицини
Завiдувач

97 ДУМНИЙ Новосiлкiвсько1 дiльницi Новосiлкiвська дiльниця
Андрiй Михайлович ветеринарнот медицини ветеринарно'( медицини

- шкар ветмедицини
Завiдувач

98 КАШОКА Хмелискiвсько1 дiльницi Хмелискiвська дiльниця
Олег Станiславович ветеринарно'( медицини ветеринарно; медицини

- шкар ветмедицини

КВАСНИЙ
Завiдувач Кошлякiвсько1. . .. Кошлякiвська дiльниця

99 Василь
дшьниш ветеринарно,

Володимирович
медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач Терпилiвсько1

КУЗНЕЦОВ
. . .. Терпилiвська дiльниця

100
дшьниш ветеринарнот

Iгор Зiновiйович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач Орiховецько1

КУКУРУДЗА . . .. Орiховецька дiльниця
101

дтльниш ветеринарно:
Сергiй Миронович медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини
Завiдувач Чернилiвсько1

ЯВОРСЬКИЙ
. . .. Чернилiвська дiльниця

102
дшьниш ветеринарно:

Iгор Миронович медицини- лгкар ветеринарног медицини
ветмедицини

Шдгасцька пайонна державна лiкарня ветеринарно'[ медицини

БОДНАР
Завiдувач Вербгвсько;. . .. Вербiвська дiльниця

103 Андрiй
дгльниш ветеринарно:

Мирославович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач

104 ГОЛОВАТИЙ Новосiлкiвсько1 дiльницi Новосiлкiвська дiльниця
Iван Iванович ветеринарног медицини ветеринарног медицини

- лiкар ветмедицини
Завiдувач Завалiвсько1

кос . . .. Завалiвська дiльниця
105

дшьниш встсринарнот
Галина Степанiвна медицини - шкар ветеринарног медицини

ветмедицини



1 2 3 4
Завiдувач Мужилiвсько'i

КРАСIЙ
. . .. Мужилiвська дiльниця106 дшьниш ветерипарног

Петра Орестович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач Шумлянецькот

ПЕЛЯК . . .. Шумлянецька дiльниця107 дшьниш ветеринарно:
Надiя Павлiвна медицини - шкар ветеринарно'i медицини

ветмедицини
Теребовлянська районна державна лiкарня ветеринарно'i медицини

ГНАТЮК Завiдувач

108 Андрiй Микулинецько'i дiльницi Микулинецька дiльниця
ветеринарно1медицини ветеринарно; медициниМирославович - шкар ветмедицини
Завiдувач Лошнiвсько'i

ГРИБIК . . .. Лошнiвська дiльниця109 дтльниш ветеринарнот
Михайла Йосипович медицини - шкар ветеринарно'( медицини

ветмедицини
Завiдувач Ласковецькот

ГРИЦИШИН . . .. Ласковецька дiльниця110 дшьниш ветеринарнот
Михайлоlванович медицини - шкар ветеринарно; медицини

ветмедицини
Завiдувач Рiздвянсько'i

КРАВЕЦЬ . . .. Рiздвянська дiльниця
111 дгльниш встсринарнот

Ярослав Iванович медицини - шкар ветеринарно1медицини
ветмедицини

КУЛИК Завiдувач Сементвськог. . .. Семенiвська дiльниця
112 Ярослав дгльниш ветеринарно:

Миколайович медицини - шкар ветеринарно1медицини
ветмедицини
Завiдувач

КУЧМА Теребовлянськот Теребовлянська
113 Мирослав дiльницi ветеринарнот . "дшьниця ветерииарнот

Андрiйович медицини - шкар медицини
ветмедицини
Завiдувач Сосшвськог

114 ЛЯЛЬКА дiльницi ветсринарног Соснiвська дiльниця
Ганна Якiвна медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини
Завiдувач В.Говилiвсько'i

115 поздик дiльницi ветеринарног В .Говилiвська дiльниця
Василь Степанович медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини
Завiдувач Будангвськог

САБАДОШ . . .. Буданiвська дiльниця
116

дшьниш встеринарнот
Василь Васильович медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини



1 2 3 4
Завiдувач

117 ТУР Золотникiвсько'i дiльницi Золотникiвська дiльниця
Iван Миронович ветеринарног медицини ветеринарно1медицини

- шкар ветмедицини
Тернопiльська районна державна лiка_Qня ветеринарног медицини

ГАЛАШИН Завiдувач Настасiвсько'i. . ..
Настасiвська дiльниця118 Теодозiй дгльниш ветеринарнот

Мирославович медицини - шкар ветеринарно'i медицини
ветмедицини
Завiдувач Баворгвськог

ГОРБАЧУК . . ..
Баворiвська дiльниця119 дшьниш ветеринарно:

Iгор Станiславович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач В.Бiркiвсько'i

120 ОЖГА дiльницi ветеринарног В.Бiркiвська дiльниця
Олег Бронiславович медицини - шкар ветеринарно1медицини

ветмедицини

ПЕТР:ИШИН Завiдувач Почапинськот

121 Володимир дiльницi ветеринарно'i Почапинська дiльниця

Юрiйович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач

В .БерезовицькаЧУСОВIТIНА В .Березовицькот дiльницi122 . ..
Олена Валерi'iвна дшьниця ветеринарнответеринарно1медицини

медицини- шкар ветмедицини

ШУПА Завiдувач Байковецькот. . ..
Байковецька дiльниця123 Теодозiй дгльниш ветеринарноз

Зiновiйович медицини - шкар ветеринарно1медицини
ветмедицини

Чорткiвська районна державна лiкарня ветеринарно'[ медицини
Завiдувач Бiлiвсько'i

124 ВЕРБIЦЬКИЙ дiльницi ветеринарно'( Бiлiвська дiльниця
Роман Войткович медицини - шкар ветеринарно'( медицини

ветмедицини
Завiдувач

IBACЬKIB Малочорнокiнецько'i Малочорнокiнецька
125 . . .. . ..

Роман Петрович дшьниш ветеринарно: дшьниця ветеринарно:
медицини - шкар медицини
ветмедицини
Завiдувач Шманькiвсько'i

ПIДКОВА . . ..
Шманькiвська дiльниця126 дшьниш ветеринарнот

Iван Левкович медицини - шкар ветеринарно1медицини
ветмедицини

слогк Завiдувач Косiвсько'i
Косiвська дiльниця127 Богдан . . ..дшьниш ветеринарнот
ветеринарног медициниВолодимирович медицини - шкар



ветмедицини
Завiдувач Нагiрянсько'i

ФЕДОРОВИЧ
. . .. Нагiрянська дiльниця128 дшьниш ветеринарнот

Йосип Степанович медицини - шкар ветеринарно. медицини
ветмедицини
Завiдувач

ШПУНЯРСЬКА Коцюбинчицько'i Коцюбинчицька
129 . . .. . ..

Людмила Василiвна дшьниш ветерипарног дшьниця ветеринарно:
медицини - шкар медицини
ветмедицини

Шумська районна державна лiкарня ветеринарно'i медицини
Завiдувач Пiщатинсько'i

БАСI€ВСЬКИЙ . . .. Пiщатинська дiльниця130 дшьниш ветеринарнот
Микола Кирилович медицини - шкар ветеринарног медицини

ветмедицини

ГОРДОВСЬКИЙ Завiдувач Биковецькот. . .. Биковецька дiльниця131 Анатолiй дгльниш ветеринарно.

Миколайович медицини - шкар ветеринарно'( медицини
ветмедицини
Завiдувач

ГУБIШ В.Дедеркальсько'i В .Дедеркальська
132 . . .. . ..

Ярослав Йосифович дгльниш ветерннарнот дшьниця ветеринарнот
медицини - шкар медицини
ветмедицини
Завiдувач Соснiвсько'i

ЗАКРИНИЧНА . . .. Соснiвська дiльниця133 дгльниш ветеринарнот
Юлiя Петрiвна медицини - шкар ветеринарнот медицини

ветмедицини
Завiдувач Шумсько'i

КОРОЛЬЧУК . . .. Шумська дiльниця134 дтльниш ветеринарнот
Ольга Степанiвна медицини - шкар ветеринарно; медицини

ветмедицини
Завiдувач Цеценiвсько'i

НЕТРЕБЧУК . . Цеценiвська дiльниця
135 ДlЛЬНИЦl

Свiтлана Василiвна ветеринарно'i медицини ветеринарнот медицини
- шкар ветмедицини
Завiдувач Кордишiвсько'i

РЕШЕТНIК . . .. Кордишiвська дiльниця
136 дшьниш ветеринарнот

Iван Iванович медицини - шкар ветеринарног медицини
ветмедицини
Завiдувач Жолобкгвсько;

СЛИВЧУК . . .. Жолобкiвська дiльниця
137 дгльниш ветеринарнот

Вiктор Григорович медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини

СУСЬКИЙ Завiдувач Лiтовищенська дiльниця
138 Петра Федорович Лiтовищенсько'i дiльницi ветеринарнот медицини

ветеринарнот медицини



- шкар ветмедицини

ФАЮРА Завiдувач В.Загаецько'i. . ..
В.Загаецька дiльниця139 Людмила дшьниш ветеринарнот

Ярославiвна медицини - шкар ветеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач Угорськот

ЧОРНОБАЙ . . ..
Угорська дiльниця140 дгльниш ветеринарно:

Iгор Iонович медицини - шкар вегеринарнот медицини
ветмедицини
Завiдувач Суразькот

ЯКИМЧУК . . ..
Суразька дiльниця141 дшьниш ветеринарнот

Микола Захарович медицини - шкар ветеринарно1медицини
ветмедицини
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Перелiк
лiкарiв ветмедицини по ветеринарно - санiтарнiй експертизi I категорй,

яким надаеться статус офiцiйного ветеринарного лiкаря з правом
здiйснювати заходи державного контролю виключно на потужностях, ·

визначених компетентним органом

№ Прiзвище, iм'я, по Перелiк
Посадаз/п батьковi шдконтрольних

потужиостей
1 2 3 4

Бережанська районна державна лiкарня ветеринарно! медицини
ПУДЛО Лiкар ветмедицини по

ПП "Агроспецгосп"1 Михайло ветеринарно-санiтарнiй
с. ЖовнiвкаСтепанович експертизi I категорй

Борщiвська районна державна лiкарня ветеринарно! медицини

ПП Саранчук О.М., ПП
ОКОПНИЙ Лiкар ветмедицини по Бойко Г.I.,

2 Степан ветеринарно-сан!тарнi й ПП Семчишин С.К.,
Михайлович експертизi I категорп ТДЛ "Борцпвський

сирзавод"
Бучацька районна державна лiкарня ветеринарноi" медицини

Ковбасний цех
"Салямi" '

CTEФAillOK Лiкар ветмедицини по ПП "Джерж В.М.",
3 Гван Михайлович ветеринарно-сан!тарнiй цех напiвфабрикатiв

експертизi I категорп Торговий дiм "Свропа",
ковбасний цех ПП
"Клим Б.С."

Гусятинська районна державна лiкарня ветеринарноi медицини

ГОЛОВАЧ Лiкар ветмедицини по Птахоэабтйний цех ФГ
4

Володимир Iванович ветеринарно-санiтарнiй "Масарiвськi Липки",
експертизi I категорл ПП "М'ясник"

КIНДЯК Лiкар ветмедицини по М'ясопереробний цех iз
5 ветеринарно-санiтарнi й забiйним пунктом ФГТван Михайлович

експертизi I категорп "Масарiвськi Липки"
Залiщицька районна державна лiкарня ветеринарнот медицини

ГОРБУЛЬ Лiкар ветмедицини по
ТОВ "Гефест6 ветеринарно-санiтарнiйОльга Василiвна Захiдагро"експертизi I категорй



1 2 3
1

4
Збаразька районна державна лiкарня ветеринарноi медицини

Ковбасний цех ПП
Щурко В.М. с.
Стригвка, ковбасний

КУЧМА Лiкар ветмедицини по цех ПП Адамович Я.Ф.
м. Збараж, забiйний

7 Володимир ветеринарно-санiтарнiй пункт товВасильович експертизi I категорп "Юкрайнiан Вуд" м.
Збараж,
рибопереробний цех
ФОПГринчук
Ковбасний цех ПП
Мацик Р .М. с. Лози,

ВОРОНIНА Лiкар ветмедицини по ковбасний цех ПП
8 Пелагiя Йосипiвна ветеринарно-санiтарнiй Коробейников В.В. с.

експертизi I категорп Лiски, ковбасний цех
ПП Iвасик О.В.
м. Збараж
Молокопереробне
пiдприемство ТОВ
"Органiк Фуд Укратна"
м. Збараж,
птахогосподарство
ФГ "Вiралан" с. Ст.

9 КАРОЛЬ Лiкар ветмедицини I Збараж,
Iгор Карольович категорп птахогосподарство

СФГ "Колосок" с. В.
Луб'янки,
птахогосподарство
СФГ "Колосок" с.
Чернихiвцi, спиртзавод
с. Зарубинцi

Зборiвська районна державна лiкарня ветеринарно'[ медицини

СЕМЕНИНА Лiкар ветмедицини по ТзОВ "Бiлий Берег",
10 ветеринарно-санiтарнiйНаталiя Ярославiвна ТзОВ "ЩЕРЕК"

експертизi I категорп

Провiдний лiкар
ПП Юник Г.В., пп

ПЕЛИХ Сташкiв В.Я., пп
11 Bipa Святославiвна ветмедицини - Гайдамаха Г.€., ППешзоотолог Фiнковяк В.В.

Козiвська районна державна лiкарня ветеринарноi медицини
Лiкар ветмедицини по

12 МАРТИШОК ветеринарно-санiтарнiй СФГ "Дiброва"
Василь Михайлович експертизi I категорл



1 2 3 4
Кременецька районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

13 КУЛЬЧИЦЬКИЙ Лiкар ветмедицини I ППВойтюк
Зiновiй Михайлович категорц
Ланiвецька районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

ГАЧОК Лiкар ветмедицини по
14 Ярослав ветеринарно-санiтарнiй ТОВ "Заготзбут"

Ярославович експертизi I категорi'i

КУБЧАК
Лiкар ветмедицини по

15 ·~ ТзОВ "РОССА"
Свiтлана Микола'iвна ветеринарно-санггарнги

експертизi I категорi'i
Пiдволочиська районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини

ГНЕЦЬКО Лiкар ветмедицини по
16 ветеринарно-санiтарнiй ТОВ "Заготсервiс"

Андрiй Романович експертизi I категорi'i
ТОВ "Скалат

КОЗУБ
Лiкар ветмедицини по Продукт",

17 Ярослав Iларiонович
ветеринарно-санiтарнiй ПП "Захарчук Я.Г.",
експертизi I категорп ПП "Лисенка Н.М.",

ФГ "Агровiта"

РОМАНИШИН
Лiкар ветмедицини по

18 Роман Юрiйович
ветеринарно-санiтарнiй ТОВ "Агро-Парк"
експертизi I категорп

Теребовлянська районна державна лiкарня ветеринарноi' медицини
ТзОВ "Микулин", пп

ШИНКАРУК Лiкар ветмедицини по "Муринка А.Ю.", ПП
19 Богдан Антонович

ветеринарно-санiтарнiй "Цимбала М. С.", ПП
експертизi I категорi'i "Островський О.Ф.",

ФОП "Троян В.С."

Лiкар ветмедицини по
ПП "Теребовлянський

ЗЕЛIНКА молокозавод", ТзОВ
20 Марiя Петрiвна

ветеринарно-санiтарнiй "Теребовлянський
експертизi I категорп молочний комбiнат"

Терношльська районна державна лiкарня вете ринарно'[ медицини
€ВТУШЕНКО Лiкар ветмедицини по ФОП Сулипа,

21 Тетяна ветеринарно-санiтарнiй ФОП Довгошия,
Олександрiвна експертизi I категорп ФОП Чубатий

ЖДАНОВ
Лiкар ветмедицини по ПАТ "Птахофабрика

22 ветеринарно-санiтарнiй
Василь Васильович Тернопiльська"

експертизi I категорi'i

ЙОРДАН
Лiкар ветмедицини по

23 ветеринарно-санiтарнiй ФОП Дякович
Юрiй Кирилович експертизi I категорп

КУМЧИК
Лiкар ветмедицини по ТОВ "Тернопiльський

24 ветеринарно-санiтарнiй
Василь Григорович м'ясокомбiнат"

експертизi I категорп



1 2 3 4

попка Лiкар ветмедицини по
25 Андрiй Несторович ветеринарно-санiтарнiй ТОВ "СХIДЗАХIД"

експертизi I категорi'i

ЦIЛIНСЬКА Лiкар ветмедицини по
26 ветеринарно-сан!тарнiй ФОП ФедорiвСтефанiя Iванiвна експертизi I категорй

САВЧАК Фельдшер ветеринарног ФОПРибак,27 Алевтина
Тимофi'iвна медицини ФОП Покровський

Чорткгвська районна державна лiкарня ветеринарноi медицини

ЧУЙКО Лiкар ветмедицини по
28 Iгор Петрович ветеринарно-санiтарнiй ТзОВ "ПОВШАМ-КЛ"

експертизi I категорi'i
дядик Лiкар ветмедицини по

29 Олександр ветеринарно-санiтарнiй ПрАТ "Агропродукт"
Борисович експертизi I категорi'i

БОЙКО Лiкар ветмедицини по
30 Iгор Львович ветеринарно-санiтарнiй ПрАТ "Агропродукт"

експертизi I категорi'i

ШТОКАЛО Лiкар ветмедицини по
31 Борис Степанович ветеринарно-санiтарнiй ПрАТ "Агропродукт"

експертизi I категорi'i

Мiська державна лiкарня ветеринарноi медицини в м. Тернополi

Лiкар ветмедицини по ПрАТ "Тернопiльський
32 БАРСЬКА ветеринарно-сан!тарнi й молокозавод",

Ольга Ярославiвна експертизi I категорп ТзОВ "Унiверсальний"

Лiкар ветмедицини по ТзОВ "СIЛЬПО-ФУД"
БУБА вул. Текстильна 28ч,

33 ветеринарно-санiтарнiйЮрiй Миколайович ФОП Ващук Г.П.,експертизi I категорi'i ФОП Смiлянець О.Л.

Лiкар ветмедицини по ПП Стецик З.Й.,
голик ТзОВ "СIЛЬПО-ФУД"

34 ·~
Сергiй Маркiянович ветеринарно-санггарнги вул. Живова 15,експертизi I категорi'i ПП Безпалько Н.С.

ТзОВ "Новус Укратна",

ДАНЧАК Лiкар ветмедицини по ТОВ "СТД ГРУП
35 ветеринарно-санiтарнiй РIВНЕ"

Iрина Олександрiвна 'експертизi I категорп ФОП Максимiв О.П.,
ФОП Береза О.В.

Лiкар ветмедицини по ТзОВ "Агровiта-ЛТД",

36 МАЗУРЕНОК ветеринарно-санiтарнiй ТзОВ "СIЛЬПО-ФУД"
Олег Богданович вул. Кривоноса 2експертизi I категорi'i
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37 ПРОЦИК Лiкар ветмедицини по ТзОВ "СIЛЬПО-ФУД"

Андрiй Степанович ветеринарно-санiтарнiй вул. 15 Квiтня б '
експертизi I категорй ТзОВ "Галичина-

Ласунка"

38 ТАРНАВСЬКА Лiкар ветмедицини по ТзОВ "СIЛЬПО-ФУд"
Мар'яна Андрi'iвна ветеринарно-санiтарнiй вул. Петлюри 2, СПД-

експертизi I категорi'i ФОП Михайловська
о.в.
ПП Биндас Е.Р.,

39 янковський Лiкар ветмедицини по ПП Заець I.B.,

Юрiй Михайлович ветеринарно-санiтарнiй ПМП "Горностай",

експертизi I категорй ПП Биндас О.Л.,
ТОВ "Еском плюс"
ПП Юрга Т.Б. '


