


























Вих № 229 від 26.11.2018p. , Головному управлінню
Держпродспоживслужби 

в Одеській області
Перелік державних інспекторів, які будуть здійснювати оформлення 

сертифіката здоров’я при експорті харчових продуктів нетваринного походження
№
п/п

ПІБ
(українською та англійською мовами)

Посада
(українською та англійською мовами)

Зразок підпису Зразок печатки

1. Іщук Ольга Болатівна Ishuk Olga Начальник Іванівського районного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Одеській області
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Head of the Department of the Ivanovka District 
Department of the Main Administration of SSUFSCP 
in the Odessa region

2. Лахно Сергій Миколайович Lahno Sergey Головний спеціаліст відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Іванівського 
районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Одеській області

Chief specialist of Unit for food safety and veterinary 
medicine of the Ivanovka District Department of the 
Main Administration of SSUFSCP in the Odessa 
region s')
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Перелік державних інспекторів, які будуть здійснювати оформлення
сертифіката здоров'я при експорті харчових продушів нетваринного походження в Лиманському  районі
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Зразок підпису зразокпечаткианглійськоюмовами) (украjЇнською та англійською мовами)

1. Орос Михайло начальник  Лиманського районного управління
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ІвановичОгоsMykhailo Головного управління держпродспоживслужби  в
Одеській областіHeadofDігесtогаt Lіmапsгkу dіstгісt of Маіп

Аdmіпіstгаtіоп of SSUFSCP іп OdeSa геgіоп

2. КонстантиновВасиль Головний спеціаліст відділу безпечності харчових
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продуктів та ветеринарно.і. медицини Лиманського
МихайловичКопStапtіпоVVаsу1 районного управління Головного управління

держпродспоживслужби  в Одеській області

Chief specialiSt of Unit fог food safety and vеtегіпагу
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Маіп  Аdmіпіstгаtіоп  of SSUFSCP іп the Odessa геgіоп
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Начальник Лиманського
районного управління Орос м.І.
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