
дЕрж{АвнА с"цу jKБA укрАТLIи
з IlиTAHb БвзýЕчностi хАрчсвих г{родуктпв

ТА ЗАХИСТ'з',]jlо}ItИtsАЧ{В
г ол Ф в жЕ yfltPAEJTýE{E{я дЕ ? ji{Iар Фд с жФжр{в с л уж{Би

в хЕрсФý{сь,к{Й ФБ"IнАстý

Ё{дiК,-ЬЗ

Xepcoli }ф

Про черryвання в лютому 2а2| року

КеРУtочись наказOý,i frержавнол ,].,т_l,}iби Украiни з iлр{,iанъ б*згле.rностi
харчових продуltт,iв ,т]а захисту спохtствачiв вlд 28" i*"2C20 рску N9 V22
<Про ВнесеЕня змiн д0 Порядкч охзганiзацiТ чеi}I-ування праr4iвникiв
!ержпродспояtиЕслух<би та i/отанФв, якi вi;lносяться до сс}эери li з,пtrзав;лiяня, уВИХiДнi та святковi днiл>, ЕаказФпd l'о,товного зzттравлiння
Щержпродспо]{{иtst:ltу>жби в }icpcobb-blcili t,|дастi (,ца;лi *, Голq.лвяJrо уiiý}авляiння)
ВiД 03.12.2020 jф Н/45Х5-2{} кПхэо Ё;{;;ея,.,я змiн l{Ф Г{о;зя;дlпу tлпгаrliзацii
черГУВання глlзатqiвникiв j-ол:оан*зго }rfij:!]вл;яij,я ýо;э;;лг;i.лодс;ltх{и*jLiгrь,лiýц в
ХеРСонськiй областi Tii гliдitторяд.lФва,i]izх jirp}l{aвHи]i у;,гr_iаФF; .! i;,,iкiднi та
СВЯТКовi днi> та lfолt;жел-lня},{ п,ý* Гсlлогlне ;,,пilаь.iriння ýсрл;кi{рФдсfiФ}клtьслух<би
в Херсонськiй облас,тj эiд 24 "-Л2.2О2,3.Ъ i i,:

НАКАЗУt{):

1. KepiBHиKae4 структ}тних гriдроздiяiв Г'оловного уliраtsJ{iння в*лзначиrи
вiдповiдалъних шрацiвжлакiв для черry7Еання у вихiднi та святковi дtli ts лютому
202l року.

2. КеРiвники районнlах, мiжрайOнних та ьцiських уirравлiнъ Головного
управлiння здiйсиIФIотъ чергуЕання у телеф онному ре;киьаi.З. Вiддi:rУ органiзаtliйного забезiтечеi{ня Уriрав;лii+ня органiзацiйно-
ГОСПОДаРськСг0 забезпечеIIFIя rтовiдоп,iirтт*l rrраrдiвникiв схтjуIrтурних iлiдроздi.lriв,
ЯКi Задiянi У чергуваннi, шрФ використання наданФго дня вiдшочинку за ранiшrе
вiдпрацьований час угrродовж найбли;кчйх i0 днiв лtлсля чергуtsання.

4, Контроль за викOнащням данФгФ за собото

В.о. начаJIькика
UB
lЬловrле утlравlriuitя J{орхtltрltлсliоъ:l;zla;lчs,,(),1 з, ,'.liзr; ;;,:l::iЙ
o0Jiac t]
X'QHI200-2 l Bi;r 29.()L2t)2 l

iVfl н,с хай;,,,-.',tj, ; gАь-i.,ъ Еii fl ЁЁк с

ýti{:']i-ii}..,]l l ni,l lli}.* i.:]i.}t t
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Додаток
jo iiаказу Головного ",,rтравпiння

Е областi
вiд N9 /

Графiк чергув,ъння

Jф
зlп

п.I.Б fiата
аiсргува}iнrI

ýатэ надання
вiдгулу за

liергчванrtrl

Телофон

робочиЙ,
мобiльний

1
Скакун Сергiй
евгенович

Головний спещiалiст вiддi;iу
органiзацii lтротиепiзоотичноТ рOбот,rr
управлiння безпечностi харчовл,tх
прtlд1 KTiB та ветсринарно! медицини

{}6.Ф2,Zо2\ 12,.{J2.2021
0_552

26-26-4з

2
Кацарський Сергiй
миколайович

Начальнl.iк вiддiл1, контролю
уrrравлiння безпечноотi харчових
пролуктiв l а ве1 еринарноI медицини

{},7.02.2(}2\
,t5.a2.2a21 0552

26-26-4з

J
платовська оксана
миколаiвна

Головний спецiа:ri ст вiддлл.ч
контролк] управлiння безпечностi
ХаРЧОВИ\ Г;РОДУКТi5 Та BeTePiiI;aPnOi
медицини

1з.02.2021 T9.02.202|
0552

32-]17-зб

4
ткаченко ольга
василiвна

ilровlдний доi{у}4ентсзнавець ь iддiл},
органiзац:йнсго зэч5езпечечня
Ушравлi.ння оlэганiзацiйно*
господарськоrо забезпече;-{l.jя

\4.а2.2а2\ j,9.a2.202l' 0552
2{J-67-94

5
костюк оксана
Iгорiвна

Головциi.t crleцiajli ст в iддi.rлч

контролю управ:iiriня безпечi-{остi
xapi{OBilx процlzliтiв та tsэ,.еliрltjарно;
i/iдп ljlT;2,L" j,T
-rr?л,lчrl:l!r

2a.az.z\zТ 01.0з.2021
0552

з2-|,7-36

6.
Яровенко Вiкторй
BiKTopiBHa

fiровiднтtй фахiвечь вiддiлу.
безпе,; tiCcl _ )ia э,;с Iзих проду к,: : ;
у пpaBJlih i {я,.Jе_iпечноUl i лар-lUЁих
пролукт:э,, l зсl есhнарнсl ý!еlиLини

21.а2.2о21 05.0з.202 t
0552

з2-lt7.-зб

7
гальцова длла
Володимирiвна

Г{ровiдний спеr{iалiст вiддi.тlу
безпечностi харчових продуктiв
управлiння безпечноотi харчових
п|эод\rктi в та_ ветеринарlтоi медици ни

27.c2.zaz| 09 03 "202 ]
0552

з2-|7-36

8.
колiсник Вiталiй
васильович

Начальник вiддiлу органiзачii
протиетriзоотичноi робсти управлiння
безпечностi харчових продуктiв та
ветеринарноТ медицини

28.а2.2t2\ 09.03.2tj2 ]
0552

26-26-4з

Посада


