головнЕ упрАвлIнн{. дшгжпродспоживслухtБи
В МИКОЛАIВСЬКIИ ОБЛАСТI
нАкАз
Миколаiв
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Про внесення змiн до
iнформацiйних карток,
затверджених наказом Головного управлiнтrя
Щержпродспоживслуrкби в Миколаiвськiй
областi вiд 08.06,2017 М 144

Керуючись ст. 8 Закону Украiни <Про адмiнiстративнi послуги) вiдl
0б.09.2012 Jф 5203-VI, та на пiдставi оновлення перелiку paxyнKiB у форматi
IBAЬ{ Для зарахування податкiв, зборiв та iнших платежiв у 2О21 роцi гIо

МИКОЛаiВОькiй областi, вiдкритих з урахуванням вимог, визначених пос.гановоIо
ВеРХОВноi Ради Украiни вiд 17,07.2020 JФ 807-IX пПро утворення та лiквiдацir<l

райогtiв>,

НАКАЗУIо:

1.

ВНеСти змiни до iнформацiйних карток з видачi експлуатацiйrних

дозволiв для операторiв ринку,

що

провадять дiялънiсть, пов'язану

з

вироfiництвоМ таJабо зберiганням харчових проДуктiв тваринFIого походженI,1я
та дJIя гIровадження дiяльностi на потужностях (об'ектах) з переробки
нетстiвних продуктiв тваринного походження, затвердхtених наказом Головt-tого
угrравлiння Щержпродспоживслух<би вiд 08.06.2017 Jф 144 <Про затверд}кення
iнформацiйних та технологiчних карток адмiнiстративних послуг) (далi наказ),
що додаються, виклавши Тх у новiй редакцii,
НаЧальникам управлiнь, заступникам начальникiв управлiнь
головного управлiння !ерхtпродапоживслужби в Миколаiвськiй областi:
Забезпечити розмiщення iнформацiйних
карток з вида.ti
експлуатацiйних дозволiв для операторiв ринку, що провадять дiяльнiсть,
ПОВ'ЯЗаНУ З виробництвом таlабо зберiганням харчових продуктiв тваринI{ого
ПОХоДЖення та для провадження дiяльностi на потужностях (об'сктах) з
переробки неiстiвних продуктiв тваринного походження на i формацiйних
стендах управлiнь до 19.I0202L
2.2. Надати центрам надання адмiнiст
iнформацiйних карток з видачi ексllлуатацiйних доз
в ринку,
що
iганням

2.

2.L

i

згlдно
iз оригIнАлом

забезпечення

управлiння

харчових продуктiв тваринного похол}кення ,га для провадження дliяльноотi на
потужностях (об'ектах) з переробки неiстiвних продуктiв тваринного
походження до 19. 10.2021.
2.З. Iнформацiю про виконання на/{ати до вiддiлу державного контролк)
управлiння безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi м9дицин}I на
ел ектр ону адр е су insp_o b lypt. mk@ u_lg. ne_I до 2 L I 0 .ZO2 L
Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управлiння
безпечностi харчових продуктiв та
ринарноi медицини Головного
управлiння Щержпродспоживслужби в МфолаТвськiй областi Щергач I.E.

3.

!енис МЕЛЬНИКОВ
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З ОРИГIНАЛОМJ

бь2
вiдлiлу документального забезпечення
Головного управлiння

tI-.ЁЁ-9Э;
й{у

