
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖ ПРОДСПОЖ ИВСЛУЖ БИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

Про внесення змін до наказу
«Про надання статусу уповноважених осіб»

Відповідно Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин» (далі -  Закон), наказу Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів №265 від 04.04.2018 року, 
наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області № Ю13-ОД 
від 26.06.2018 року, від 18.06.2018 року 969-ОД, №459-ОД від 06.09.2019 року№ 476- 
ОД від 10.09.2019, № 72-ОД від 05.07.2019

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до додатку 1 наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області № Ю13-ОД від 26.06.2018 року, а саме 
до Переліку осіб, яким надано повноваження офіційних ветеринарних лікарів щодо 
здійснення окремих заходів державного контролю харчових продуктів тваринного 
походження на визначених потужностях Сумської області (далі-Перелік), а саме:
1.1 внести зміни в колонки «Прізвище, ім’я, по-батькові» та «Повна назва 
суб’єкта господарювання, за яким буде здійснюватися державний ветеринарно- 
санітарний контроль», згідно з додатком 1.
1.2 надати повноваження офіційного ветеринарного лікаря щодо здійснення 
окремих заходів державного контролю харчових продуктів тваринного походження 
на визначених потужностях спеціаліста структурного підрозділу Головного 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області, включивши його до 
Переліку , згідно з додатком 2.
1.3 у зв’язку зі звільненням з посади, позбавити повноваження державного 
ветеринарного інспектора щодо здійснення окремих заходів державного контролю 
харчових продуктів тваринного походження на визначених потужностях спеціаліста 
структурного підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області, згідно з додатком 3. г
2. Внести зміни до Переліку спеціалістів структурних підрозділів Головного 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області, яким надано повноваження 
державного ветеринарного інспектора щодо здійснення окремих заходів державного 
контролю, у відповідності до Закону України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», затвердженого наказом 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області від 18.06.2018 
року 969-ОД «Про виконання повноважень» (додаток 3), а саме покласти 
повноваження державного ветеринарного інспектора щодо здійснення окремих 
заходів державного контролю харчових продуктів тваринного походження на 
визначених потужностях особі, додавши її до Переліку, згідно з додатком 4.
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3. Начальнику Сумської міської державної лікарні ветеринарної медицини, 
Роменської, Тростянецької районної державної лікарні ветеринарної медицини 
переглянути посадові інструкції фахівців, яким надано повноваження офіційного 
ветеринарного лікаря, державного ветеринарного інспектора щодо здійснення 
окремих заходів державного контролю та внести зміни у відповідності до вимог 
законодавства, в. т. ч. наказу від 16.03.2019 № 141 з урахуванням особливостей 
здійснення заходів державного контролю на підприємстві-експортері.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника управління безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області.
Підстава: листи Сумської міської державної лікарні ветеринарної медицини від 
29.01.2020 року № 10, Роменської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини від 03.02.2020 № 01-12/63, Тростянецької районної державної лікарні 
ветеринарної медицини від 09.01.2020 № 3.

Перший заступник начальника Євген ЛАЗОРЕНКО

г
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Додаток 1 до наказу
Держпродспоживслужби від 11.02.2020 №

Перелік осіб, яким надано повноваження офіційних ветеринарних лікарів, 
щодо здійснення окремих заходів державного контролю харчових продуктів тваринного походження та живих тварин, на визначених

потужностях Сумської області

№ з/п Прізвище, ім ’я 
та по батькові

Назва навчального 
закладу, в якому 
навчався та дата 

закінчення 
(кваліфікація)

Стаж роботи за 
фахом

Назва потужності 
(підприємства), на якому 

будуть здійснюватися заходи 
державного контролю

Отримання 
офіційного 

допуску 
атестаційної 

комісії 3 
проведення перед 

забійного та 
післязабійного 

огляду тварин та 
нанесення 
позначки 

придатності (+/-)

Наявність 
підтвердження 
про відповідну 

підготовку 3 
аудиту 

системи 
Н А С С Р * 

(+/-)

1 2 3 4 5 6 7
м. Суми

1 П арасотченко
Сергій

М иколайович

С умський національний 
аграрний університет,
2006

13 років М ’ясний цех ТОВ «СІЛЬПО- 
ФУД» пр-т Лушпи, 4/1 

М’ясний цех ТОВ «СІЛЬПО- 
ФУД», вул. Харківська, 2/2

+
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Додаток 2 до наказу
Держпродспоживслужби від 11.02.2020 №

Перелік осіб, яким надано повноваження офіційних ветеринарних лікарів, 
щодо здійснення окремих заходів державного контролю харчових продуктів тваринного походження та живих тварин, на визначених

потужностях Сумської області

№ з/п Прізвище, ім ’я 
та по батькові

Назва навчального 
закладу, в якому 
навчався та дата 

закінчення 
(кваліфікація)

Стаж роботи 
за фахом

Назва потужності 
(підприємства), на 

якому будуть 
здійснюватися заходи 
державного контролю

Отримання 
офіційного 

допуску 
атестаційної 

комісії 3 
проведення перед 

забійного та 
післязабійного 

огляду тварин та 
нанесення 
позначки 

придатності (+/-)

Наявність 
підтвердження 
про відповідну 

підготовку 3 
аудиту системи 

Н А С С Р * 
(+/-)

1 2 3 4 5 6 7
Тростянецький район

1
Баханцов Олексій 
Геннадійович

Сумський національний 
аграрний університет,
2001

12 років Ф ОП Чалий В.В. +
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Перелік осіб, яких позбавлено статусу повноваження офіційних ветеринарних лікарів, 
щодо здійснення окремих заходів державного контролю харчових продуктів тваринного походження та живих тварин, на визначених

потужностях Сумської області

Додаток 3 до наказу ^  , р /~Ої
Держпродспоживслужби від 11.02.2020 о ' СЛ'*

№ з/п Прізвище, ім’я 
та по батькові

Назва навчального 
закладу, в якому 
навчався та дата 

закінчення 
(кваліфікація)

Стаж роботи 
за фахом

Назва потужності 
(підприємства), на 

якому будуть 
здійснюватися заходи 
державного контролю

Отримання 
офіційного 

допуску 
атестаційної 

комісії 3 
проведення перед 

забійного та 
ніслязабійного 

огляду тварин та 
нанесення 
позначки 

придатності (+/-)

Наявність 
підтвердження 
про відповідну 

підготовку 3 
аудиту системи 

Н А С С Р * 
(+/-)

1 2 3 4 5 6 7
м. Суми

1
Л исянський

Сергій
Володимирович

Сумський національний 
аграрний університет, 2009

9 років М ’ясний цех ТОВ 
«СІЛЬПО-ФУД»

+
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Перелік
спеціалістів структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, яких надано повноваження 

державного ветеринарного інспектора щодо здійснення окремих заходів державного контролю, у відповідності до Закону України «Про 
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та

благополуччя тварин» (далі - Закон)

Додаток 4 до наказу гр
Держпродспоживслужби від 11.02.2020 №

№
з/п Прізвищ е, ім’я по 

батькові

Посада (за необхідності 
зазначається назва 

структурного підрозділу)

Надано
повноваження Примітка

Назва потужності на 
якій здійснюється 
захід державного  

контролю
Роменський район

1
Безкоровайний

Микола
Васильович

Офіційний лікар Роменської 
районної державної лікарні 

ветеринарної медицини

Державний
ветеринарний

інспектор

Здійснення державного контролю свіжого м’яса, 
побічних продуктів тваринного походження, 
здоров’ям та благополуччям тварин та інших 
заходів на визначених потужностях у межах 

передбачених Законом.
Видача ветеринарних документів.

ДП ДГ АФ "Надія"

Перелік спеціалістів структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, яким надано статус державного 
ветеринарного інспектора, офіційного ветеринарного лікаря та повноваження щодо здійснення окремих заходів державного контролю харчових продуктів 

тваринного походження на визначених потужностях Сумської області (бійнях, потужностях з розбирання та обвалювання м’яса)

№
п/
п

Прізвище, ім'я,по-батькові Який вищий навчальний 
заклад закінчив і коли

Загальний стаж за 
фахом

Повна назва суб'єкта господарювання, за 
яким буде здійснюватись державний 

ветеринарно-санітарний контроль
Примітка

Роменський район

1 Безкоровайний Микола 
Васильович

Харківський 
зооветеринарний 

інститут, 1990
29 років ДП ДГ АФ "Надія" 
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