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ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Н А К А З

У-/,/ЗД Р-/*Р М. Суми . •

Про внесення змін до переліку 
осіб, яким надано повноваження 
офіційних ветеринарних лікарів

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 Міністерства аграрної політики від 16.03.2018 № 141 «Про 
затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 
уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання 
обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, та здійснення їх 
діяльності», з врахуванням звернень начальника Шосткинської міської 
державної лікарні ветеринарної медицини № 01-11/92 від 05.09.218 року, 
начальника Охтирського районної державної лікарні ветеринарної медицини 
№ 01-12/65 від 11.09.2018 року

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до переліку 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 (далі -  Перелік), затвердженого 
наказом Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 
№ Ю13-ОД від 26.06.2018 року «Про надання статусу уповноважених осіб»

1.1. Надати повноваження офіційних ветеринарних лікарів спеціалістам 
державних установ ветеринарної медицини Сумської області, додавши їх до 
Переліку, згідно з додатком 1.

1.2. Позбавити повноваження офіційного ветеринарного лікаря, вилучивши 
їх з Переліку  ̂згідно з додатком 2

1.3 Внести зміни до Переліку, а саме в колонку «Назва потужності 
(підприємства), на якому будуть здійснюватися заходи державного 
контролю», згідно з додатком 3. • . .

2. Начальникам Охтирської районної та Шосткинської міської державних 
лікарень ветеринарної медицини Сумської області розробити посадові 
інструкції офіційним ветеринарним лікарям вказаних у додатках- цього 
наказу у відповідності до вимог законодавства.



3. Керівникам структурних підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області забезпечити належний 
державний ветеринарно-санітарний нагляд за роботою офіційних 
ветеринарних лікарів. У разі виявлення порушень вимог чинного 
законодавства направляти подання до Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області про позбавлення повноважень 
офіційного ветеринарного лікаря. . . ;
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

безпечності харчових продуктів та ветеринарії Головного управління 
ветеринарної медицини в Сумській області Науменко В.І. *;

Перший заступник начальника С.ЛАЗОРЕНКО

• •



Додаток 1
до наказу Головного управління 
ДПССвСО * /
від ^  0.9. Ш$М-€еО

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 

(+/-)
1 2 3 4 5 6

м. Шостка
1 Рязанова

Анна
Федорівна

Сумський 
національний 

аграрний 
університет, 

2015 р. 
лікар 

ветеринарної 
медицини

2 р. ПАТ «Бель Шостка 
Україна»

+



Додаток 2 ' - 
до наказу Головного управління 
ДПССвСО
від №

Перелік осіб, яких позбавлено 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

----------------------------- — 1

Назва потужності. 
(підприємства), ‘і 
на якому будуть 
здійснюватися 

заходи 
державного 
контролю

%

Отримання 
офіційного 

допуску 
. атестаційної 

комісії 3 
проведення 

перед забійного 
та

післязабійного 
огляду тварин 
та нанесення 

позначки 
придатності

№ ........
1 2 3 4 5 6

Охтирський район
1 Марченко

Дмитро
Миколайович

Харківська ЗВА, 
2016 рік, 

лікар 
ветеринарної 

медицини

4 міс.. тов «омпк
«Славія»

+



Додаток 3 * .
до наказу Головного управління
ДПССвСО
від '/'/.ІЇР.сЮ-'&Р №

Зміни в 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, а саме в колонку «Назва потужності 

(підприємства), на якому будуть здійснюватися заходи державного контролю»

№
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 

(+/-)
1 2 3 4 5 6

Охти рський район
1 Безкоровайна 

Ніна 
Г ригорівна

Харківський ЗВІ, 
1991 р.

5 р. тов омпк
«Славія»

+

2 Жук Марія 
Сергіївна

Сумський НАУ, 
2008 р.

4 р. СТОВ 
«Бакирівське» , 

ТОВ «Охтирка- 
м'ясопродукт» •

+


