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м
з/п

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Мiсце роботи

Посада на ч,
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l
Бiлоник Ганна

олексiiвна

Головне управлiння
.Щержпродспоживслужби в

Запорiзькiй областi

головгlий сп

рLtllко]]ого га

нагляду \llp
спо,

2
Зарейчук Валерiя

Олександрiвна

Головне управлiння
.Щержпродспоживслужб,л в

Запорiзькiй областi

головнии сп

ринкового та

паrляLiу, j.\ llp
спо]

_)
Боев Костянтин

Юрiйович

Головне управлiння
Ще1 ; rродспоживслужби в

Заltорiзькiй областi

начаJIьнl{к }]l

та метро,цоI
прав;tiння за

4
Вагiс Тимофiй

Володимирович

Головне 1zправлiння
Щерх;пролсп ож]rвслужб и в

Запорiзькiй областi

]acl}l]Hit
уrrрав_тiння. r

K(iIt}p,tl;11i1 у
cl]o;KlIBa

aHTI,1l,F

зако}{о,цавс

захI{стч

5 .Щiмаровська Галина
Олександрiвна

Головне _чправлiння
.Щержпродспоживслужби в

Запорiзькiй областi

головнии сп

ри]{кового l,a

IlаtJIя,цу.. } llp
, спо]
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6
Куришко Олена

миколаiъна

I'o:toBHe i,правлiння
Щержпродспо}кивслужби в

Запорiзькiй областi

головний спеItiалiсr Bi;l;ti.lr,

контролю у сферах захист}
споживачiв, реклами, i

антиl к)тюнового
закоIIо.цавс Iва упраRIIl Frня

_ __ lзý19 IL с_ц 9ццвз,I L,r_ _ ---_,

7
Меркулова Вiкторiя

Геннадiiвна

Головне 1,правлiння
,Щержпродспож!{i]служби в

Запорiзькili областi

l Jловне управлiння
ffержпролспt,, швслужби в

Запорiзькiй областi

гtl;tlвгiи й спеi tiалiст Bi;t",ti",r},

контролю у сферах захист}" 
r

спох.ивачiв" реклами-
аН'ТLIТЮТЮIIОВОГО 

l

законодавсItsа\/правлitтн;l l

З9:1ЦЦх 9] 19Ц]Ц аЧЦL ___ _,
голlовний cгiettia.lIiст Bi;lrli"ч1,

K(tHl,pl()JItO у сферах захист)i
сlrожи вачi ts. peк.]a\I и.

антитютюIIового
:]аконодавс IBa yправлi ння

захисту споживачiв

8 /{уплiна Олена
геннадiiвна

9
Александрова

оксана IBaHiBHa

]'оловне управлlння
.Щер;кпродспоживслуlкби в

Запорiзькiй областi

гоIlов нии cгlelllarttcl Bl jijll,ц),

Kc}l{l,pojttO у сферах заjкист}-

сtlоъ.ивачi в, рекJа\{и,
, анIIIт,к)тюновоI,о

законодавства уlтравлi ння
захLlстч споживачiв

10
Пакета Вдуарл

Вiкторовirч

Головне управлiння
,Щержпролспо)кивслужби в

Запорiзькiй областi

головний спецiалiст вjддi_ц},

КОlI1trrо.,Iю у cr}epax захисг\,
crIolъ.lt вачi в, реклаNI }{.

aHI l{l,K)l юновог()
законодавс IBa управлi ння

захисту споживачiв

1l
Бiссаров Андрiй

Вiкторович

Головне управлiння
Ще-.жпродспоживслужби в

__ ,порiзькiй областi __

начальник 1,правлirrгtя захист}
сп(),I(Ilвalчiв

В.о. начальника Головного управлiння rril-, __"./

/{ержпродспоживсIужби в Заrrорiзькiй област(/JЩ В.А. I1pocкypa. \:-/


