
ДЕРЖІІРОДСПОЖИВСЛУЖБА
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Про внесення змін до наказів

Відповідно до Закону України від 18.05.2017 № 2042-УІІІ «Про державний контроль 
за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі -  Закон), наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 16.03.2018 року №141

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Переліку спеціалістів структурних підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області ( далі -  Перелік), 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 позбавити повноважень особу, вилучивши ЇЇ з Переліку 
згідно з додатком 1 (додається).

2. Внести зміни до Переліку осіб, яким надано повноваження уповноважених 
ветеринарів, щодо здійснення окремих заходів державного контролю живих тварин, на 
визначених господарствах Сумської області, затвердженого наказом Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області від 26.06.2018 року № Ю13-ОД «Про надання 
статусу уповноважених осіб» (додаток 2), а саме позбавити статусу уповноваженого 
ветеринара, вилучивши його з Переліку згідно з додатком 2 ( додається).

3. Внести зміни до Переліку 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), 
затвердженого наказом Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 
від 31.07.2018 року № 1246-ОД, а саме, позбавити статусу державного ветеринарного 
інспектора, офіційного ветеринарного лікаря, вилучивши його з відповідного Переліку згідно 
з додатком 3 (додається).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області.

Підстава: лист Роменського міськрайонного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Сумській області №18.1-01/288 від 17.04.2019 року.

Н А К А З

м. Суми

Перший заступник 
начальника Є.ЛАЗОРЕНКО



Додаток 3 до наказу
Д кпродспоживслужби від 23.04.2019 №

Перелік
спеціалістів структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, яких позбавлено 

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)

№
з/п П різви щ е, ім ’я по 

батькові

П осада (за необхідності 
зазначається  назва  

структурного підрозділу)

Н адано
повноваж ення

П рим ітка

Н азва н отужн ості на 
якій здійсню ється  
захід державного 

контролю
Ром енський район

1
Б езк оров ай н и й

М и кола
В аси льови ч

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"

Начальник відділу державного контролю

Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

Т.Б. Лубенська 

В.І. Науменко



і-, даток 2 до наказу
Держпродспоживслужби від 23.64.2019 №

Перелік осіб, яким надано повноваження уповноважених ветеринарів, 
щодо здійснення окремих заходів державного контролю живих тварин у визначених господарствах

№
з/п

П різви щ е, ім ’я 
та по батькові

Н азва навчального  
зак ладу , в якому  
навчався  та дата  

зак інчення  
(кваліф ікац ія)

С таж  
роботи за  

ф ахом

О трим ання оф іц ійного  
доп уск у  атестац ійної 
к ом ісії з проведення  

перед забійного та  
післязабійного огляду  
тварин та нанесення  

позначки придатності 
(+/-)

Н азв а господарства
(о б ’єкту), на як ом у буде 

здійсню ватися заходи  
держ авн ого контролю

Н адано повноваж ення  
оф іц ійного

ветерипарного л ік ар я  
в частині видачі

ветеринарних
док ум ен тів

1 2 3 4 5 6

1

Безкоровайний
Микола
Васильович

Харківський
зооветеринарний інститут, 
30.06.1990р. ветеринарний 
лікар

24 р. + ДП  Д Г АФ «Надія»
+

Начальник відділ}7 державного контролю

Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини



Додаток 3 до наказу
Держпродспоживслужб и від 23.04.2019 X«

Перелік спеціалістів структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області, яких позбавлено статусу 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

Дата
народження

Який вищий навчальний 
заклад закінчив і коли

Загальний 
стаж за  
фахом

Дата
проходження

навчання

Повна назва суб'єкта 
господарювання, за яким буде  

здійснюватись державний 
ветеринарно-санітарний 

контроль

Примітка

Р ом енський район

1
Безкоровайний

Микола
Васильович 13.05.1965 ХЗВІ, м. Харків, 1990 24 24.09.2013 ДП  ДГ АФ "Надія"

Начальник відділу державного контролю

Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

Т.Б. Лубенська

В.І. Науменко


