
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

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

Відповідно до 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

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до додатку 2 наказу Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області № Ю13-ОД від 26.06.2018 року, а саме до Переліку осіб, яким надано 
повноваження уповноважених ветеринарів, щодо здійснення окремих заходів державного 
контролю живих тварин, на визначених господарствах Сумської області (далі-Перелік), а 
саме:
1.1 Надати повноваження уповноважених ветеринарів, щодо здійснення окремих заходів 
державного контролю живих тварин, на визначених господарствах Сумської області 
спеціалістам структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області, додавши їх до Переліку, згідно з додатком 1.
1.2 Позбавити повноваження уповноважених ветеринарів, щодо здійснення окремих заходів 
державного контролю живих тварин, на визначених господарствах Сумської області 
спеціалістів структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області, виключивши їх з Переліку, згідно з додатком 2.
2. Начальнику Білопільської, Тростянецької, Сумської державної лікарні ветеринарної 
медицини переглянути посадові інструкції фахівців, яким надано повноваження 
уповноважених ветеринарів та внести зміни у відповідності до вимог законодавства, в. т. ч. 
наказу від 16.03.2019 № 141.
3. Начальникам районних, міських державних лікарень ветеринарної медицини в разі 
звільнення чи призначення фахівців державних установ ветеринарної медицини направляти 
подання до Головного управління Держпродспоживслужби, для внесення змін в наказ 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області № Ю13-ОД від
26.06.2018 року стосовно надання чи позбавлення статусу уповноважених осіб.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області.
Підстава: лист Білопільської районної державної -лікарні ветеринарної медицини від
12.09.2019 № 90, лист Сумської районної державної лікарні ветеринарної медицини від
16.09.2019 № 01-19/163, лист Тростянецької районної державної лікарні ветеринарної 
медицини від 16.09.2019 р. № 171.

Н А К А З

м. Суми

Перший заступник начальника



Додаток 1
до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області 
від 23.09.2019 № А 'Ч 'Р

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

Сумської області

№ з/п Прізвище, ім’я 
та по батькові

Назва навчального 
закладу, в якому навчався 

та дата закінчення 
(кваліфікація)

Стаж роботи за 
фахом

Отримання 
офіційного допуску 

атестаційної комісії з 
проведення перед 

забійного та 
післязабійного 

огляду тварин та 
нанесення позначки 

придатності (+/-)

Назва господарства (об’єкту) 
на якому будуть 

здійснюватися заходи 
державного контролю

і

Надано 
повноваження 

офіційного 
ветеринарного 

лікаря в 
частині видачі 
ветеринарних 

документів
1 2 3 4 5 6 7

Тростянецький район

1

Бойко Наталія 
Василівна

М-Висторопський 
Сумський НАУ, 2004 р.

15 р. + ФОП
«Слівкіна»,домогосподарства 

Тростянецьке ОТГ, 
Люджансько, М ащанської та 

Ницахської сільських рад.

+

2
Кучмій Оксана 

Анатоліївна
М -Висторопський 

радгосп-технікум ім. П.С. 
Рибалка

24 р. + Домогосподарства 
Боромлянської ОТГ

+

Сумський район

-> Непийвода Іван 
Володимирович

Сумський НАУ, 2018 рік, 
бакалавр 1 р.5міс +

Домогосподарстка 
Кіндратівської ОТГ 

(Хотінська с/р, 
К індратівськас/р), 

господарства ТОВ АФ 
«Лан», ПП Басараб

+

4 Лукаш М икола 
Павлович

Харківський 
зооветеринарний 

інститут ім.
16 р.Зміс +

Домогосподарства 
Терешківської с/р, 

В.Вільмівської с/р, Сульська
+



Н.М.Борисенка, 1983 рік, 
ветеринарний лікар

с/р, господарства СВК АФ 
«Перше травня», ПГГ 

«Буринське», ТОВ «Діамант 
Агро»

5
Черненко Тетяна 

Сергіївна
Сумський НАУ, 2018 рік, 

магістр 1 р.22дн.
+

Домогосподарства 
Степанівської ОТГ 

(Степанівська селищна рада, 
Підліснівська с/р), 

Новосуханівська с/р., 
господарства: ТОВ 

«Хлібодар», ТОВ АФ 
«Владана», ПП «Буринське»

+

Білопільський район
6

Лук янов
Олексій
Ю рійович

Сумський державний 
аграрний університет 

30.06.2000 р. 
Лікар ветеринарної 

медицини

14 років +

TOB к‘ «Сілва», 
Домогосподарства 
Гуринівської с/р., 
М иколаївської с/р.

+

7

Дзюба
Олександр
Сергійович

Харківський 
зооветеринарний 

інститут 
ім..М .М .Борисенко 
02.02.1993 р. Лікар 

ветеринарної медицини

10 років +
Домогосподарства 
Павлівської, Ободянської, 
Рижівської сільських рад

+



Додаток 2
до наказу Г оловного управління
Держпродспоживслужби в Сумській області 
від 23.09.2019 № K i’t

Перелік осіб, яких позбавлено повноваження уповноважених ветеринарів, 
щодо здійснення окремих заходів державного контролю живих тварин, на визначених господарствах

Сумської області

№ з/п
Прізвище, ім ’я 
та по батькові

Назва навчального 
закладу, в якому 
навчався та дата 

закінчення  
(кваліфікація)

Стаж роботи  
за фахом

Отримання 
офіційного 

допуску 
атестаційної 

комісії 3 
проведення 

перед 
забійного та 

післязабійного 
огляду тварин  
та нанесення 

позначки 
придатності 

(+/-)

Назва господарства (об’єкту) на 
якому будуть здійснюватися 
заходи державного контролю

Надано 
Повноваження 

офіційного 
ветеринарного 

лікаря в 
частині видачі 
ветеринарних 

документів

1 2 о3 4 5 6 7

Білопільський район

1

Лєпьошкіна
Катерина

Анатоліївна
СНАУ 2015 р.(магістр) 4 р. +

ТОВ « Сілва». Домогосподарства 
Гуринівської с\р, М иколаївської 

сел.Лр.

+

2
Величко Андрій 

Миколайович

Сумський 
сільськогосподарський 

державний інститут 
1997 р. Лікар 
ветеринарної 

медицини.

36 р. +
Домогосподарства Улянівської 

селАр., Бобрицької ,Тучненської, 
Товстянської сільських рад.

+

■~) Дзюба Галина 
Ю ріївна

СНАУ 2013 р., Лікар 
ветеринарної 

медицини
5 р. +

КУСОР Атинський ПНІ ( підсобне 
господарство), Домогосподарства 

Ворожбянської міської ради,

+



Нововирківської, Рижівської, 
Ш куратівськї сільських рад.

Сумський район
4

Картаєвв Павло 
Олександрович

Сумський НАУ 2017 
р., магістр 5р.7міс. +

Домогосподарства Степанівської 
ОТГ (Степанівська селищна рада, 

Підліснівська с/р). 
Новосуханівська с/р., 

господарства ТОВ «Хлібодар», 
ТО В АФ «Владана»,

ГІП «Туринське»

+

Тростянецький район
5 Панфілов Артем 

Вікторович
Сумський НАУ, 2015 

Р-

4 р. + ТОВ «Слівкіна», 
домогосподарства 

Люджанської,Мащанської, 
Ницахської сільських рад

+

б Соломахін
Сергій

Сергійович

Сумський НАУ, 2008 
Р-

7р. + Домогосподарства Буймерської, 
Білківської, М артинівської, 
Станівських сільських рад

+
л
/


