
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

03 ■ м. Суми ^  с'; с$- £  ~

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

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), затвердженого наказом Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області від 26.06.2018 року № Ю13-ОД, такі зміни:
1.1 Надати повноваження офіційного ветеринарного лікарня щодо здійснення окремих 
заходів державного контролю харчових продуктів тваринного походження на визначених 
потужностях спеціалістам структурних підрозділів Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області, додавши їх до Переліку, згідно з додатком 1.
1.2 Внести зміни до Переліку згідно з додатком 2.
2. 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 28.03.2019 № 
226, Шосткинської міської державної лікарні ветеринарної медицини від 05.03.2019 № 01- 
11/23

Перший заступник начальника



Додаток 1
до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області 
від 28.03.2019 Ш/ У 6 'С%

Перелік осіб, яким буде 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 (+/-)

і

Наявність 
підтвердження про 

відповідну 
підготовку з аудиту 
системи НАССР * 

(+/-)

1 2 3 4 5 6 7
м. Суми

1 Дворнік Сергій 
Васильович

Луганський НАУ, м. 
Луганськ

9 ФОП Гончаренко А.Ю., 
ПО «Сумський 
виробничий комбінат», 
ФОП Гуков С.В.

+



Додаток 2
до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області 
від 28.03.2019 № /

Про внесення змін до Переліку осіб, яким буде 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 
атестаційиої комісії 
з проведення перед 

забійного та 
післязабійного 

огляду тварин та 
нанесення позначки 

придатності (+/-)

Наявність 
підтвердження про 

відповідну 
підготовку 3 

аудиту системи 
НАССР*

(+/-)

1 2 3 4 5 6 7
м. Суми

1 Іванюта
Анастасія
Сергіївна

Сумський державний аграрний 
університет, 2000,лікар 
вет.медицини

15 ФОП Левченко Н.О. +

2 Манько Роман 
Миколайович

Сумський НАУ, 2007, лікар 
вет.медицини

11 ТОВ «Ігесія» + -

3 Соляров
Олександр
Григорович

Сумський
сільськогосподарський інститут, 
1995, лікар вет.медицини

23 ФОП Коваленко С.М., 
ФОП Коваленко Н.В., 
ФОП Скуба М.М., 
ФОП Козирь A.C.

+ +

м. Шостка
4 Никипорець

Володимир
Миколайович

Український державний 
аграрний університет, 1993 р.

26 ТзОВ «Еко», ФОП 
Щербань, ФОП Руженко, 
Торговий ряд «Марьин» 
ПАТ «Бель Шостка 
Україна»

+


