ЗАТВЕРД)КЕНО
Наказ Голсlвного уп;lавлiння
ýержпрод(}поживс.пl,жби в
Миколаiвс,ькiй обл ac;Ti

вiдРl fup*?84*_20;ll

JФ

Ц_r*аЮ

ТЕХНОЛОГIЧ}IА КАРТКА
В иtда ча м ilttнароднIt х вет9рш на рн шх сеllтлrфi Ka,Ti в
(длrя KpaTrr СНД - BeTeplrнapн}tx свiдоц,гв формl,л ЛЪ I, ЛЬ 2 та Л} 3)

при перерtiщеннi за Mexti Украiнш

Головн е у пр авлiння

t

2.

rЩерж

ýтаплr поелуги

Прийсlм пакету
,цокументiв та iiого
ресстрlацiя,
повiдсlмлення зв.явник&
про обliснтовний TepMiH
виконання

продспожлtвслужби в Ми, колаiвськiй областi
&T

MiHicrpirшBHof послугн)

I}iдповiдальна посадова
особа icтpyKTypHrrй
пiдроздiл

Посадовi особи Головного

Дiя*
(В, }',
п, з)

в

управлiння

TepMiiH

виконаннrt
(лнiв)
Протягом
одного l{ня

ýержпродспоживслужби в
Мtлколаiвськiй областi (далiГоловне управлiння)

Форщування дозвiльноi Посадовi особи Головного
t}ПPnB]{l
Занесення управлiння

в

Протягом
одного llня

Посадовi особи Головного

в

Протягом
l * 5 днj,в

в

Протягом
5 * 7 днi|в

в

Протягом

,цанж д0 реестру
вивчення епiзоотичноi
сиryаuiТ на вiдповiднiй

,теритtэрii,

пc}Tyx(HocTi

управлiнr*я

(об'ск,гi)
4.

5.

,t

(наз,ва пдмi tticlparrlBtttli пос,rугн)

(найvенуваttня сl,б'скrв п&ilання

з/п

-

Опраrцювання
Псlсадовi особи Гсlловного
BeTepliHapH o-caHiTapHиx управлiititя
заходiв, передбачеýих
закOцOдавство}{ при
офорьлленнi експOртно
* iмпсlртнлrх оп:ерацiй
Вивчс:нкя
Псlсадовi особи Головного
ДОКУм:еНТ€UIЬНСlГО

пiдтвс:рдження
епiзосlтичнOго
благогtолуччя
мiоце:востi по]кодiкення

управлirлня

?*8днiв

,га

Be,I,eppIHapHo-

санiтарного

6.

стану

об'сктiв
Визначенtrя нtэобхiдноТ

Посадовi особи Головного

кiлькс,стi ветеринарнот управлiння
,эбробки тварин, ix

в

Протягом
8 *l0 днiв

в

Протягом
10 * 30 днiв

в

Протягом
30 днiв

в

Протяго,м
30 днiв

каран:гинування,

вiдполliдних дослiджень
експертного

,га/або

.B}tcHOBKy.

,7

8.

Проведення необхiдних Посадовi особлt Головного
лабораторних
та управлiння та акредитованi
лабораторii ушовнOваже них
дiагностичних
дослiлхсенъ
Держ продсп оживслужбою
Безпосереднiй огляд Посадовi особи Головного
об'скта де]ржавного управлiння
BeTepllHapHo-

санiтарного

,га
,

}(0нтролю

нагJIяду

.Видача

вiдгtовiдного Посадовi особи Головного
ветерl{нарного
управлiння
дOкумента або надання

l-

заявнlлковi вi,цмови у

видачi

вiдшовiдного
ветерI{нарного
докум.ента
Зага.ilьна кiлькiсть дqнiв надання послуги

,--*,-

30

загальна к,iлькiстъ лtнiв (передбачена законодавством)

Пршмimка: У.ццавн,i позначка: В - вltко|lу€;
3 - заmверdэrуе.

--:_

У - бере учасmь; П - по,zслduсу€;

30

-jl_-

ЗАТВЕРДЖЕНО
}{аказ Головного 1lправлiння
.Ц,ержпрод;споживолужби в
МIиколаТвr;ькiй об:tастi

вiдJq фчм_*1|.021

JФ

/;J*Й

тЕхI{ологlчнА кАрткА

Видача ветерI{нарших свiдоцтв (для УкраТни -,формlt JЧ! 1 Ta.r\e 2)
при перемiш,еннi за межi TepllT,opii ABTоHoпrHoi Республiклt Крим,
областей, nricT Кисва та СевастOполrt, районiв, Mir:T,
(KpiM ха рl{ових продуктiв тв* риrIного та рOсл ][IH пого lпOходэl{еннrt
для споживання людиною)
(ншзва

вдмiнiсlратuвно'i послугп)

го.гtовне управлiння {сржпродспоживслужби в Миколатвсыtiй област.i
(иайменувшrttя суб'сгt,а }liцаllllя arrlriHicTaTHBtroi rrослуiiii

зlrt

IlTaпlt послуги

Вiдповiдальна

особа i
rriдроздiл

1

Прийом пакет]/
докуh{ентiв та його
ресстрацiя,
повiдомл ення :заявника
про орiснтовнллй TepMiH
викоЕlаl.{ня

,)

Формування J{озвiльноi

J,

п, з)
Посадовi особи Головного
в
управлiння

ýержпродспоживслужби в

виконання
(лнiв)

Протягом
0дного,цня

МиколаТвсъкiй областi (да;liГоловне управлiння)

Протягом
одного,цня

вцвчс:ння епi:зоотичноi Посадовi особи Головного
ситуацii на вiцповiднiй управлiння

в

Протягсlм

в

Протягсlм

:}анесення

данихl до ре€стру

(об'сктi)

пOтужностi

Опраlдювання
ветер.и

Посадовi оооби Головного
HapHo-cilHiT арних управлiння

офорллленнi експортно
- iмпrlртник огrерацiй
Вивчс:нtля

докуIчtентаJIънOго
гriдтвtэрд)liення

епiзосlтичного

Пrэсадовi особи Го;lовного
управлiння

1-5дкiв

5*7днiв

заходiво ltере:дбачених
законодавство]и при

5,

Терпriн

в

територii,
д
,t.

Дiя*,
(в, I/,

Посадовi особи Головного
управлiння

справи,
a

посадова
cTpyKTypHrlri

в

Протягсlм

7-8днiв

6.

благополуччя
мiсце.востi по]кодження
та
ветеринарносанiтаrрного ýтану
об'скт,iв
Визнаtчення необхiдноТ посадовi особи Головного
кiлькостi ве,геринарноТ управлiння

в

8 -10-гс, дня

обробки тварин, ik

7,

каран,тинування,
в iдпоlзiдii их лс}слiдrкень
таlабо екOпертного
висновку.
Провс:дення нс:обхiдних
лабораторних

дiагнсlстичних
дослiджень
8,

Псlсадовi особи Головного
управлillýя та акредлtтованi
лаб opaTopi'i уповно ва}кених

Безпосереднiй огляд Посадовi особи Головного
об'екта де,ржавного улравлiння

Протягсlм

в

Протягс,м
10 * 30 ;rHiB

в

Протяго,м
30 днiв

в

Протягоltt I З0 днiв

BeTepi{HapHo-

санiтарного i(онтролю

Видач.а

вiдгtовiдного ГIосадовi особи Головного
ветер}{нарного
управлiння
документа або надання
:заявнлtковi вijlмови у
видачJi вiдrrовiдного
ветер}lнарногс
дOкумента
Загацьна кj,лъкiсть днiв надання послуги
9.

Загальна кiлькiсть лнiв (передбачена законодавством)

30
30

ЗАТВЕРД}КЕНО
Наказ Головного у,правлiння
.Щержпродспоживсlлу,жби

в

Миколаi'вс:ькiй об.lrа;тi
ъiд

Цýжtщ.**2:

0.2 1 ]rfq

l3 3:Т-оfr

ТЕХНOЛОГIЧНА КАРТКА
В,идача BeTepllнapHoi довiдкlЛ - прИ перемiЩешнi в ýIe,K|lx palioHy
(KlpiM ха рчtOвих п родуктi в тварlлнного та
росJI II н ног0 поход?кен fi яt
для спожлtвllн Ilя людиrrою)
(нлзвtt;цм

Головне управлiння f;ержпродспоживслужби в Iч{рrколаIвськ:iй областi
(t,tайменування счб'екm нцдаlllt,{

зlл

1

ýlтапи послуrи

Прийом пакету
документiв та iiого
реесцlацiя,
повiдсlмленflя заявника
про о;liснтовний TepMiH
виконiання

2.

3.

4,

Формlgвання дозвiльноi
справI{,
занесення
даних до реестру
вивчення епiзоотичнот
cиTyarlii на вi;Iповiднiй
теритсlрii, потужностi
(об'сктi)

ЕrпiiнiйратявиыiБ}п9

Вi,цповiдаль}Iа

посадOЕ}а

Дiяо
i
структурltи,й (В, }',
пiltроздiл
П, З)
Посадовi особи Головного
в

особа

управлirлня

.Щержпродсгtоживслужби в
Мlлколаiвс.l,кiй областi (далiГоловне управлiння)

TepMiH
вшконаlлня
(лнiв;
Протягом
одного Jlня

Посадовi особи I'о.llовного
управлiння

в

Протягом
одного д(ня

Посадовi особи I'оловного
управлiння

в

Протягом

ОпраIl;ювання
Посадовi особи Головного
ветериtнарно-оанiтарних управлiння
заходiв, пере;lбачених
ЗаКОНС}ДаВСТВОlчI ПРИ
оформленнi експOртно
:iмд1орrних опrэрацiй
Вивче,ння
Посадовi особи Головного
документаJIьно.го
управлiння
пiдтвердження
епiзоо,тичнOго
благогlолуччя
мiсцевостi пох,одження

в

1*5днiв
Протяго.м
5

в

-7 днiв

Протяго;и
7

-8 днiв

та

ветери}{арносанiтарного cTalry

об'ектiв

Визначення необхiдноi Посадовi особи Головного
кiлькtэстi ветеринарноi управлiння
обробiкr.r т8арин, Тх

карантинування,
вiдпо,вiдних дсlслiджень
та/абсl
ексllертного
виснOвкY.
Провс:дення нс:обхiдних
лабораторних
та
дiагнсlстичних
дослi:iженъ
Безпосереднiй огляд
об'скта
державног0
ветеринарносанiтарного I(снтролю

Видачга

вiдповiдного

ветерI{нарного

документа або надання
заявнллковi вiilмови у
видач.i вiдrlовiдного

Посадовi особи Головного
управлlн}Iя та акредитованi
лабораторiI уловноважених

прOдспOж
Псlсадовi особи Головного
управлitltля

Посадовi особи Головного
управлiння

Протягсlпt
8

-10 дrliв

Протягсlм

l0 * 30 ,цнiв

Протягсrм
30 днiв

Протяго,м
30 днiв

ветер!lнарного

загальна кj,лькiсть днiв надання fiослугн

Зчжý

л

bKi сть_днi в (передбач ен а зако

Прш+timксl: YMoBHi позначкц: В - sакону€;
3 - заmвеtrлdэюус.

нодавством)
У - бере учасmь; П - по.эо,dжсуе;

1*

ЗДТВЕРДДЕНО
Наказ Головного управлiллня
ýер>кпродспOживолyжби в
миколатвськi й об;ца,стi
вiд

TEXi{

l1&ryHILp

:z0,21 JФ

/t ý;rOЯ

ологlLlнА I{APTKA

I}идача ветернIIарно-санiтарного паспOрта на тЕlаI}ину
(HtBBa qдмiнiс-rрut,irвноi поолугя)

го.повне управлiння ýеряtпродспоживслужби в М.иколаiвс,ькiй областi
(наltrмеlrування

зlп

1

liташлr послуги

Прийом пакет:у
доку}4ентiв та його
ресс"грацiя,

повiдомлення заявника
про орiснтовнtай TepMitt
викснання

2.

1

4.

вiдповiлал btIff пOсадова
особа i струкryрниЁr
lliдроздiл

Д',о
(в,lF,
п, з)
Посадовi особи Головного
в
управлiння
.ЩерхtпродспOжl{вслужби в
М иколаiвсъкiй областi (да.:riГоловне управлiння)

Формування дозвiлъноi Посадовi особи Головного

справи,

занесення управлiння
даних до реесl,рY
вивчення епiзоотичноi I.[осадовi особи Головного
ситуа,цii на вiдповiднiй управлiння
терит,орii, пOтужностi
(об'еi;тi)

Опрацювання
вýтеринарно-санiтарних

заходiв, передбачених,
закон.одавством при
оформленнi

ý

суб'скrа lt&ltаннл ыrчiнiстраrивнOi Itослугп)

- iмпортних

(днiв)
Протягrэм

0дного дня

в

Протягlэм

одного дня

в

Протягrэм
1 * 5 дн"iв

в

Протягrэм
5 * 7 дн:iв

в

Протягrэм

операцiй

Посадовi особи Головного
управлiння

документмънOго
пiдтверд)l{еltнrl

епiзоотичного
благополуччя
мiсцевостi пOходження
В9Т,9РиrI€}РНо-

санiтарного
об'ек,гiв

управлir*ня

BItKoнrlH}Iя

{экспортно

Вивчення

Та

Посадовi особи Головного

TepMiH

стану

7*8днiв

6.

Визнtiчення н,еобхiдноi Посадовi особи Головного
кiлькrэстi вет|зринарноТ управлiння

в

Протягсlм

в

Протяг<lм
10 * З0 днiв

в

Протягсlм
30 днiв

в

Протягом 130 днiв

обробок тва,рин, iх

1-5днiв

караrIтинуваrIня,

вiдповiдних дослiдженъ
(у разi перепtiще}Iня у
ме}ка]{ Украilни) або
експертнI{х висновкiв

7.

8.

9,

(у разi експсlрт,у),
Проведення нtэобхiдних
лабораторн}lх
та
дiагностиt{них
дослiдженъ
Безпсrсереднiй огляд
об'екта
де)ржавного
ветеринарно_
санiтttрного кOнтролю
та наглflду

Видача

вiдповiдного
ветеринарного
докуп{ента абсl надання

Посадовi особи Головного
управлi ння та акредитованi
.шаб opaTopii уповно важених
ýержпродс пожрIслужбою
Посадовi особи Головного
управлirrня

Посадовi особи Головного
управлiння

заявниковi вiдмови у

видачi

вiд.повiдного
ветеринарного

ДокYI\{еНта
Зага-rlьна кiлькiстъ ;цнiв надання послуг}1

з0

Загальна кiлькiсть ;цнiв (передбачена законодавством)

30

ПрtшimКа: YMoBHi позначкu: В - вuкону€;
3 - заmверdасуе.

У - бере учасmь; П - пtлеоduсу€;

ЗАТВЕРД}КЕНО
наказ Головного у.правл iн,H.lt
ýер;кпродсп о}ки вслужб и
в I\'I иксlлаiвськi й о,бластi
вiд}ф
2а21 Nу

ýWщ

zЧýý-И_

Пере;riк, вiдповiдаJlы{их осiб Головног0
управлiння Щержпродс]л(}жtлвслужбн
в IVIиколаIвськiй 3 питань видачi локумеIrтiв дозвiльного характеру:
ветери:нарнi свiдОцтва формк Jф l, 2; мiiкнароднi ветеринарнi ..,рr"фi*urп,
(дл;r краiн CJt-lfi - ветериhlарнi свiдоцl,ва
Nч 1, Jф 2, Nч З) при

форми
перемiщеннi за межi Украiни; Beтep}rнapHi свiдоцтва (,цля Укрiлi:ни формlr
J\Г9 ], Nl 2) * при rrеремiщеннi за межi територiТ Автоношtноi'РеЬшублiкЙ
Кр"r,
областей, MicT В-исва та Севас:тOполя, районiв, MicT; ветеринарнi
довiдо* r,U
ветеринарно-санiтлtрнi паспсрта на TBilp}{H
ль

Найменування

з/п

pal"{ol{y

l.

Арбузииський

Предс,гавник Головного управлiння Дерйпродсйrкýвс'i,*би
в Миколатвськiй об;rастi

Сецько Олсна Во;"lодипл ltpi вна - н ачаJ IbH ик арОуз БЁr-оrо
го уп равлi tt lля I'олсrвно го уп равлi н кя
держпролспожt{вс.:rу,rкб и в М лrколатвс bki й областi
Сiакара Сlергiй lBaltoBи.l - заступннк начшrьника yФ;*i"r,
начzuIыtик вirццiлу безпечностi харчових rrродуктi в,га
ветериýарн оi медrl ци ни Баштанського район ного
управлi ння
Головногtl улрав-,riння flержпролспожнвслужби в lVIиколаТвськi й
областi
KpaBuoBa оксана Анатолii'вна - головний спецiалiст вiддiлу
безпечтlостi харчоtллtх пролуктiв та ветеринарноi \{е,цицин}I
Баштанськtrго районного управлiння Головного
у,rrtr}ав.тliпня
поживслужби в МиколаIвськiй областi
Жучков Вiталiй Григорович - головнИй,эпецiалiиСiддiБ
безпечностi харчовллх прод},ктiв та ветеринарноi ý,{е,ц}.Iцинý
Березанськtlго м ilкрайоншого управлiнlля Головнtlгс
управлiння
ержцрOдсl]оживслужби в Миколаiвськiй областi
Риспr Олександр С,геланович - заст}тlник нач&:Iь},"*а
упрапчiн,Б
-- нача.llьник вi;цiлу безпе.lнOстi харчоплtк
пролук,гiв та
BeTep}rHapHoT медицини Снiгурiвського мiжрайоннс,го
управлiнтtя ГоловitФго управлiння .Щержllродспожилrслужби в
миколаiвськiй областi
Кривiцький Андрi й Васи.llьович - головI{ иir с пеций**&]*У
безпечнOс,ri та якоgтi карчових пРоДуктiв та BeTepиIlapHoi
}tедI.Iцини Сланецького мiжрайонноrо
уrrравлiння Головного
B.llillн,я Дер;кп
ивслуяrби в }{иколаiвс:ькi й областi
Слабенкtl Альока Петрiвна * го,llовний спецiйiсrЙrдirrу
безпечнос,гi харчових продуктi в та ветеринарнот ýlе,цицини
вознесенськог0 мiпtрайонного управлiкня Голов}lого
упраtsлiнлtя
пожиt]слухiби в МиколаТвськ.iй областi
Буri Ольга IOpiTBHa * го;tс:внлtй спеrдiалiс"г вi;rлilУЁ;[е*rостi
карчових прOдуктiв T;t ветеринарноi ý{едицини Возriесенського
мiжрайонного управлiння Го.lrовного управлiнtля
дерtrцродс п 0}кивс.ч yхtбtt в Ми колатвс bki й областi
м i жрай tl нн о

?.

Баштанський

Березirнський

+,

Березнегуватськltй

5.

Братський

б.

весслинiвський

7,

во:знеселлський

ХатесВ I]адt*М Ана,lо;riйОвич - голОвний спсцiалiст,,iддirrу
безпечносr, i харчсl в и х пролуктi в .га ветер инарноi !,tеllицин}l
8.

Вралiiвськrrй

9,

ýоманiвський

10.

слане:цький

11.

Вi,говrэькl.tй

Затхсй Рус.гtан Микt'.1lttйtови о - начzuьниrк КрЙБозй;сь-оп)
мiхtрайоitttого упI]авJliння Головного
управлiння
ýержпроltспO}киt]OJужбп в Миколаiвськiй облас.r,li
Кривохlлхtа Лариса Йосlлпiвна - го;rовний gпецiа,т.iсr: вiддiлу
безпечttостi харчовнХ llродl,ктil] та ветеринарноТ }dеIIицшни
Кривоозерського мiжрайонного ynpaIJJti ння Го"цовнOго
уrrравлi ll н я f{ержrr родс пожи BcJl ужби в i\,{и колаТвс ь K:i li областi
ГолишськИjl Iч{икола Грлtгорович - гоJlовнлй спецiаriст вi;цiлу
безпечлtоСтi харчовИх rrродуктi!} т& BeTepliHapHoi }rедиц}lни
кривоозерського мiхtраiiонtrог0 управ;liння I'оловн,ого
правrl i н нд Держ llроас п о ж}I вс jlуж б и в Il,{ ико.,tаiвс ьп:i rj oб-rracTi
Рудковська l'етяна Млtхайлiвна - заступник нач&rIь[,"ка j
начаJlьник вiддiл1' безпечностi харчових продуктiв,га
ветерипарн оТ lteдHr{иttlt Первомаliс ького м i жрайонного
управлiнrrя I.оловttого управлiння !ержпродспожиIзслужби в
микоllаiъсъкiй областi
CoKo;toB дндр iи N4ltxaй,lto в}tч - }{ачаJIьrlйк Сланеiй"rо
лriжрайоннOго уfiравлiлtllя Головного управлiння
ожиtзL,.лужбl,r в Мико;rаiвськiй обласr.i
ýанi-rrов O-Tl ексаялр В' я чес.паво вич - заgгуu ник нач;,-оu"" ка
управлiиня - Еitч?UIЬшик вiддiлУ безшечн,эстi харчсlвих rrродукr.i:в
I"оловн

|2.

lJ.

казанкiвський

Кривсrозерgькýй

областi

о

го чправл

lчlлtколаiвський

l5.

Новобузький

ня ff ерirtпродсfiо}кивсJrужб и в

lvl

йколаiвськj й

безпечносТi хар.16611х продуктi в та ветеринар ноi ý{е,ц},l цинI,t
Н овобузьксlго п,ri жрай онного
уtравлiн н я Го"цо вного управлi
продспо}кивслужби в Миколаiъськiй областi

н

tiя

вслужби в }чlиколатвськiй областi
Крлtвохижа Лариса Йосипiвна - головнлrй спецiалiсr. вiдliлу
безпечtiостi харчовлtх пролуктiв та ветеринарноi }1е.цицин и
| Кривоозерського мiжрайонного управлiнн" iолов,tr,эrо
управлiння ýержпролспоживс,Ilужби в }fиколаiвсlькiй областi
]-олинськ1.1ii Млrкола Григорович - голоз[Iилi спецiалiст вiддiлу
безпе.iнtlстi харчови х шролуктi в та ветер и нарноi lvl е,l}tЦИН И
I(ривоозерського шri;крайонного управ.Iliння ГолоЕнOго
iння ýержпрOдспоживсл
в IvIиколатвськiй областi
IlalrraK Олег БориýOвич - головний скецiа,тiСi
"iдrБ'
безпечностi харчових пролуктiв та ветерИнаршоi
}чlе/1ИЦИН И
Новоодеського мiхtрайонного управлiнi,tя I-оловп<lгrэ
ушравлiнн:it
l]ержпролс поживслужблt в Миколатвс ькiй областi
Кlrриллов Анлрiй Анато;liйович - голOвний спецiсrrriст вi;цiлу
безltечнос,гi харчових пролуктiв та ветеринарнот }tеl]}lцини
t{овоодес ького Mi жpatloнtlo го управлi н ll я Головнсl гtr правлi HH:r
у
в II,IH колаiвськiй областi
ýержпро.uспоживсJt
Кузьмiн l}iKTop Вiкторович - нача.пъник .НовйБйБ
}tlжр&ltо}t}tOго
iння Головfi ого yправлiння
.щержп родс пожи

14.

i tl

l6.

I-1овоодеський

l7.

очакiiвськrrй

l8,

ГIсрв<эплаliоьклtй

l9.

Снiгурiвський

2а,

м. Ю;кноукраТнс:ьк

11

м, МшколаТв

Держп родсilоживсjlулtби в М иколаiвсьr,li Й
с,rрадопл ський о,цвкgаидр l'ригоро ts и ч - пачальнпк

Новоодеоького мiхtрайонtлого упраtвлitlttя Головноl,о
уlrравлiння
ýержпролспоживслужбн в Миколаiвськiй областi
Височа1-Iська Лiлiя К)рiiЪна - го,llовнлtЁt спgцiаJliu.г вi,lцiлу
без tle.t Hoc,t,i хар чових r rроду,кT, i в та встери н арноi ]и (:,]}tцин
t{
l Iовоодеського пti;крайонного
Головногtэ
управлiння
управ;liннtя
Держпродспоживслyжби в Ми колаТвс ьк: i fi пб пяетi
t ануС Jlюдtчtила AлaToltiiBlla - застYlt}t}lк нач&цьника
управлiнн,я
- начаJlьн}!к вi.tцi;lу безltе.ttлостi харчов:их ttродухriв та
ветеринарtl oi lчtели цлtн и БерезшIського м iжрайон1.I0I.о
ушравлiн ня
Головного yttpaB.llittHя ýерхtпрол.похс"uслужби в, }4иколаiЪськiй
областi
ýзюба олеttа АнатtlлiiBнa - гоjiовнин спеri,-"iсr rБ;*;
безпечноСт,i xapqo 611 х пролуктi IJ та I]е,геtr)ип арн оТ lo,ели цин },
I'Iервомайського м i жралiон ного ушравлi нrтя Головн<tго
управ;riння ffержпродспож}lвсJlyтtблt в Миколатвс:ысiй обпя
Лисак Валеллтина ЮрiТвна - iопо*иt сr,ецiа"iст lБlltБ,
безпечноСт,i харчо вИх проltуктiв,rа ветерИнарноi lчrеДИЦИН}I
нiгурiвськсlго мiлtрайоtttlогo управлiння ГолЬвного управлiння
ýержп родс по}liи Bc.li yiкб tT в М ико;tаiвс ь Ki й trб п д r,Ti
П аталаruе' ко' l'етялrа В i KTopiBrra - ircTyrl ни к начапь ника..-_управ,гriння - }Iач&цьилrк вiддiлу безпечностi харчових пролук,l.iв
та IJeTýpLr rtapH оТ ý.{ еди циl{}t Арбуз и нсь ко го м iжрайlон ного
yt t равлi t rtt я Го: toBH oгo
уltравл iH ня /{epiK продспож:и ]зслужби в
миколаiвсl,кiй облас,гi
леунов Сергiй Вiкторович - ГоjБйй слецiш,iст
безпечностi харчових пролуктiв та ветеринаркот },{едицинl{
М иколаТвського пtiського управлi нttя I'o.1loBHo го
1,правлilл ня
ськiй областji

йййi-

