
Додаток 2 до наказу 

Головного управління 

Держпродспоживслужби 

в Луганській області 

від № 

Посадові особи на яких покладається виконання повноважень офіційного ветеринарного лікаря, з правом здійснення на визначених 

у цьому додатку потужностях повноважень державного ветеринарного інспектора 

Прізвище, ім’я, по 

батькові/займана посада 

Повна назва суб’єкта 

господарювання 

(потужності), на якому буде 

здійснюватись захід 

державного контролю 

Вид заходу державного 

контролю/повноваження 

Умови для здійснення 

державного контрою 

Крамаренко Олександр 

Олександрович 

завідуючий 

протиепізоотичним 

відділом Білокуракинської 

районної державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ТОВ «Завод м’ясних виробів 

«БІС» (бійня) 

92201, Луганська обл., 

Білокуракинський р-н., 

смт. Білокуракине, 

вул. Центральна, 226/1 

Передзабійний та післязабійний огляд свійських 

копитних тварин (ВРХ та свині). 

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, за 

умови проведення забою 

тварин. 

Потужність (бійня) 

фізичної особи-підприємця 

Костюченко І.В. 

92201, Луганська обл., 

Білокуракинський р-н, 

с. Просторе 

Передзабійний та післязабійний огляд кролів. 

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, за 

умови проведення забою 

тварин. 

Рифа Олег Анатолійович 

офіційний лікар 

ветеринарної ветеринарної 

медицини 1 категорії 

ТОВ «Сватівське МПП» 

92600, Луганська обл., 

Сватівський район, 

м. Сватове, 

Передзабійний та післязабійний огляд свійських 

копитних тварин (ВРХ та свині). 

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 



Сватівської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

вул. Новостаробільська, 18 уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

трудового розпорядку, за 

умови проведення забою 

тварин. 

Жердєв Олексій 

Володимирович 

лікар ветеринарної 

медицини 1 категорії 

Троїцької районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ПСП «АФ Привілля» 

92100, Луганська обл., 

Троїцький район, 

смт. Троїцьке, 

вул. Північна, 4А 

Передзабійний та післязабійний огляд свійських 

копитних тварин (ВРХ та свині). 

Державний контроль під час розбирання та 

обвалювання м’яса з періодичністю, що гарантує 

безпечність м’яса. 

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, за 

умови проведення забою 

тварин. 

Захаренко Павло 

Миколайович 

лікар ветеринарної 

медицини (уповноважена 

особа) Сєвєродонецької 

міської державної лікарні 

ветеринарної медицини 

Переробний цех: 

ПП «Транссервіс» 

Луганська обл., 

м. Сєвєродонецьк, 

вул. Механізаторів 7-А, 

93402 

Державний контроль під час розбирання та 

обвалювання м’яса з періодичністю, що гарантує 

безпечність м’яса. 

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

ФОП Кукліна О.М. 

(потужність з виробництва 

кускового м’яса, м’ясних 

напівфабрикатів, 

субпродуктів; зі зберігання та 

реалізації харчових продуктів 

тваринного походження) 

Державний контроль під час розбирання та 

обвалювання м’яса з періодичністю, що гарантує 

безпечність м’яса. 

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 



Луганська обл., 

м. Сєвєродонецьк 

вул. Богдана Ліщини, 11, 

93400 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

Магазин «Сільпо» 

(потужність з виробництва 

кускового м’яса, 

напівфабрикатів м’ясних та з 

м’яса птиці, субпродуктів) 

Луганська обл., 

м. Сєвєродонецьк, 

вул. Космонавтів, 28, 93400 

Державний контроль під час розбирання та 

обвалювання м’яса з періодичністю, що гарантує 

безпечність м’яса. 

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Трунов Олександр 

Васильович 

лікар ветеринарної 

медицини (уповноважена 

особа) Сєвєродонецької 

міської державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ТОВ «Гведеон» (потужність з 

виробництва кускового 

м’яса, напівфабрикатів, 

м᾽ясних та з м’яса птиці, 

субпродуктів) 

Луганська обл., 

м. Сєвєродонецьк, 

просп. Гвардійський, 44, 

93400 

Державний контроль під час розбирання та 

обвалювання м’яса з періодичністю, що гарантує 

безпечність м’яса. 

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

ТОВ «Гведеон» (потужність з 

виробництва кускового 

м’яса, напівфабрикатів, 

м᾽ясних та з м’яса птиці, 

субпродуктів) 

Луганська обл., 

м. Сєвєродонецьк, 

пр. Центральний 46/2, 93400 

Державний контроль під час розбирання та 

обвалювання м’яса з періодичністю, що гарантує 

безпечність м’яса. 

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 



ТОВ «Фудком» (потужність з 

виробництва кускового 

м’яса, напівфабрикатів 

м’ясних та з м’яса птиці, 

субпродуктів) 

Луганська обл., 

м. Сєвєродонецьк, 

вул. Будівельників, 23б, 

93400 

Державний контроль під час розбирання та 

обвалювання м’яса з періодичністю, що гарантує 

безпечність м’яса. 

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Магазин «Сільпо» № 168, 

просп. Гвардійський, 46, 

м. Сєвєродонецьк, 

Луганська обл., 93400 

Державний контроль під час розбирання та 

обвалювання м’яса з періодичністю, що гарантує 

безпечність м’яса. 

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Ємцев Дмитро 

Геннадійович 

начальник Новоайдарської 

районної державної лікарні 

ветеринарної медицини, 

лікар ветеринарної 

медицини 

ПП Лисенко Е.С., (цех по 

переробці м’яса птиці та 

виготовленню м’ясних 

виробів) 

93532, Луганська область, 

Новоайдарський район, 

с. Смолянинове, 

вул. Молодіжна 

(Комсомольська), 81 

Державний контроль під час розбирання та 

обвалювання м’яса з періодичністю, що гарантує 

безпечність м’яса.  

Повноваження визначені п. 1 розд. V Порядку 

надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, працівника бійні, 

уповноваженого на виконання обов’язків 

помічника державного ветеринарного інспектора, 

та здійснення їх діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.03.2018 № 141. 

В робочий час суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

 


