
Додаток 3 до наказу  

Головного управління  

Держпродспоживслужби в Луганській області 

від № 

Посадові особи на яких покладається виконання повноважень щодо здійснення окремих заходів державного контролю з наданням статусу 

уповноваженої особи (уповноваженого ветеринара), з правом здійснення на визначених у цьому додатку господарствах заходи державного 

контролю живих тварин 

Прізвище, ім’я, по 

батькові/займана посада 

Повна назва суб’єкта 

господарювання 

(ГОСПОДАРСТВА), на якому 

буде здійснюватись захід 

державного контролю (адреса) 

Вид тварин 

(напрямок 

виробництва) 

Вид заходу державного 

контролю/повноваження 

Умови для 

здійснення 

державного 

контрою 

Біловодський район 

Рубініна Наталія 

Миколаївна 

завідуюча Біловодською 

ДВМ Біловодської районної 

лікарні ветеринарної 

медицини 

ТОВ «Племінний завод 

Біловодський», 92800, Луганська 

обл., Біловодський р-н, смт. 

Біловодськ, вул. Хорунжего, 1-а 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Домбровська Людмила 

Василівна 

завідуюча Бараниківською 

ДВМ Біловодської районної 

лікарні ветеринарної 

медицини 

Ф/Г «Незалежність», 92830, 

Луганська обл., Біловодський р-н, 

с. Бараниківка, вул. Калініна, 19 а. 

ВРХ (м’ясо, 

молоко) ДРХ 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Онищенко Володимир 

Григорович 

лікар ветмедицини-

епізоотолог Біловодської 

районної лікарні 

ветеринарної медицини 

Ф/Г «Зеликівське», 92831, 

Луганська обл., Біловодський р-н, 

с. Зеликівка 

Свині 

ВРХ (м’ясо, 

молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Рубініна Наталія 

Миколаївна 

завідуюча Біловодською 

ДВМ Біловодської районної 

лікарні ветеринарної 

медицини 

ПАФ «Плугатар», 92806, 

Луганська обл., Біловодський р-н, 

с. Плугатар, вул. Леніна, 3 

ВРХ (м’ясо, 

молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Хворостяний Микола 

Григорович 

лікар ветмедицини – 

епізоотолог Біловодської 

районної лікарні 

ветеринарної медицини 

МПП «Агро», 92800, Луганська 

обл., Біловодський р-н, смт. 

Біловодськ, вул. Шевченко, 16 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



Вільна Ольга Василівна 

лікар ветмедицини 

Біловодської ДВМ 

Біловодської районної 

лікарні ветеринарної 

медицини 

Ф/Г «Моноліт – Агро», 92800, 

Луганська обл., Біловодський р-н, 

смт. Біловодськ, вул. Миру, 48 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Вільна Ольга Василівна 

лікар ветмедицини 

Біловодської ДВМ 

Біловодської районної 

лікарні ветеринарної 

медицини 

ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» 

Луганська обл., Біловодський 

район, с. Семикозівка, вул. 

Кооперативна, 7 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Білокуракинський район 

Курочка Людмила 

Анатоліївна 

зав. Олексіївської дільниці 

Білокуракинської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

СТОВ «Зоря», 92240, Луганська 

обл., Білокуракинський р-н, с 

Дем’янівка, вул. Молодіжна, 1 

ВРХ (молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Марченко Людмила 

Анатоліївна 

зав. Шапарівської дільниці 

Білокуракинської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

СТОВ «Роздольне», 92232, 

Луганська обл., Білокуракинський 

р-н, с. Курячівка 

ВРХ 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Курочка Людмила 

Анатоліївна 

зав. Олексіївської дільниці 

Білокуракинської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

СТОВ «Вікторія», 92252, 

Луганська обл., Білокуракинський 

р-н, с. Нещеретове, вул. Світлий, 

1 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Прокоф’єв Андрій 

Олексійович 

зав. Павлівською дільниці 

Білокуракинської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ДП «УкрАгроСтар», 92230, 

Луганська обл., Білокуракинський 

р-н, с. Просторе 

ДРХ 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



Прокоф’єв Андрій 

Олексійович 

зав. Павлівською дільниці 

Білокуракинської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ПСП «Дніпро», 92202, Луганська 

обл., Білокуракинський р-н, смт. 

Білокуракине, вул. Кленова, 12 

ДРХ 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Марченко Людмила 

Анатоліївна 

зав. Шапарівської дільниці 

Білокуракинської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ТОВ «Грисар-Агро», 92211, 

Луганська обл., Білокуракинський 

р-н, с. Олексапіль, вул. Підгірна, 

1А 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Крамаренко Олександр 

Олександрович 

завідуючий 

протиепізоотичним відділом 

Білокуракинської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ФОП «Костюченко І.В.», 9230, 

Луганська обл., Білокуракинський 

р-н, с. Просторе 

Кролі 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Кремінський район 

Дубограєв Сергій 

Михайлович 

заступник начальника 

Кремінської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

Ф/Г «Риск», 92917, Луганська 

область, Кремінський р-н, с. 

Невське, вул. Центральна № 65 

ВРХ (молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Рогоцька Катерина 

Андріївна 

провідний лікар 

ветеринарної медицини 

Кремінської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

Ф/Г «Стимул 777», 92900, 

Луганська область, м. Кремінна, 

вул. Обушенко № 3 

Свині 

Кури (яйця) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Мацегора Ірина Юр’юівна 

провідний лікар 

ТОВ «Пінта», 92900, Луганська 

область, м. Кремінна, вул. 
ВРХ (молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 



ветеринарної медицини 

Кремінської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

Промислова № 3 Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



Образцова Лариса 

Олексіївна 

фельдшер ветеринарної 

медицини Красноріченської 

дільниці ветеринарної 

медицини 

ПСП «Вікторія», 92910, 

Луганська область, Кремінський 

р-н, с. Новомикільське, вул. 

Центральна № 10 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Марківський район 

Гончаров Михайло 

Володимирович 

Завідуючий Марківської 

дільниці ветеринарної 

медицини – лікар 

ветеринарної медицини 

ТОВ «Айдар», 92410, Шкільна, 

10, с. Красне Поле, Марківський 

район, Луганська область 

ДРХ 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Білоус Алла Вікторівна 

Фельдшер 

протиепізоотичного відділу 

Марківської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

СТОВ «Фрунзе», 92411, вул. 

Шкільна (Радянська), 50, с. 

Височинівка, Марківський район, 

Луганська область 

ВРХ 

(м’ясо, молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Міловський район 

Огієнко В’ячеслав 

Вікторович 

Заступник начальника 

Марківської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини – 

лікар ветеринарної 

медицини 

ФГ «Меддов С.Д.», 92523, вул. 

Миру (Леніна), 77, с. Півнівка, 

Міловський район, Луганська 

область 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Новоайдарський район 

Ємцев Дмитро 

Геннадійович 

Начальник Новоайдарської 

районної державної лікарні 

ветеринарної медицини, 

лікар ветеринарної 

медицини 

ФГ «Лани Айдарщини», 93540, 

Луганська область, 

Новоайдарський район, 

Дмитрівка, Миру, буд. 1 

ВРХ (Молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Новоайдарський професійний 

аграрний ліцей, 93500, Луганська 

область, Новоайдарський район, 

Новоайдар, Незалежності, буд. 68 

ДРХ (вівці) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 



трудового 

розпорядку. 

ФОП Полещук О.О., 91483, 

Луганська область, 

Новоайдарський район, 

Новоайдар, Незалежності, буд. 68 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Бурим Ольга Миколаївна 

Завідувачка Олексіївською 

дільницею, лікар 

ветеринарної медицини 

Новоайдарської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

КСП «Олексіївське», 93522, 

Луганська область, 

Новоайдарський район, 

Олексіївка, площа Центральна, 

буд. 10 

ВРХ (молоко) 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

КСП ім. Дзержинського, 93524, 

Луганська область, 

Новоайдарський район, 

Михайлюки, Центральна площа, 

буд. 3 

ВРХ (молоко) 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Зінченко Леонід 

Володимирович 

Завідувач Новоохтирською 

дільницею , лікар 

ветеринарної медицини 

Новоайдарської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ТОВ «Сфера», 93530, Луганська 

область, Новоайдарський район, 

Новоохтирка, Радянська, буд. 27В 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Масловська Олена 

Володимирівна 

Завідувачка Штормівською 

дільницею , лікар 

ветеринарної медицини 

Новоайдарської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ТОВ «Агрокомерціал», 93523, 

Луганська область, 

Новоайдарський район, Побєда, 

Широка, буд. 1-Б 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Новопсковський район 

Плотнікова Анна 

Володимирівна 

Завідувач Новопсковської 

ТОВ «СХІД-АГРОІНВЕСТ», 

92303, Луганська обл., 

Новопсковський р-н, смт. 

 

Товарні свині 

 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 



дільничної лікарні 

ветеринарної медицини 

Новопсков 

 

ТОВ «Промінь», 92335, Луганська 

обл., Новопсковський р-н, с. 

Новорозсош 

 

СВОК «Слобожанський», 92342, 

Луганська обл., Новопсковський 

р-н., с. Осинове 

 

 

 

СТОВ «Агропродсервіс», 92335, 

Луганська обл., Новопсковський 

р-н, с. Новорозсош 

 

 

ВРХ (м’ясо, 

молоко) 

 

 

ВРХ (м’ясо, 

молоко); товарні 

свині; вівці 

 

 

 

ВРХ (м’ясо, 

молоко) 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



Олійник Анна Іванівна 

Завідувач Білолуцької 

дільничної лікарні 

ветеринарної медицини 

ФГ «Застава-2010», 92313, 

Луганська область, 

Новопсковський р-н., с. Соснівка 

 

ФГ «МАКСАГРО», 92323, 

Луганська обл., Новопсковський 

р-н., смт. Білолуцьк 

 

ТОВ «ГРИСАР-АГРО», 92312, 

Луганська обл., Новопсковський 

р-н., с. Танюшівка 

 

ТОВ «АГРО-ТАНЮШІВСЬКЕ», 

92312, Луганська обл., 

Новопсковський р-н., с. 

Танюшівка 

Товарні свині 

 

 

 

Товарні свині 

 

 

ВРХ (м’ясо, 

молоко); товарні 

свині 

 

 

ВРХ (м’ясо, 

молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



продовольства України від 

16.03.2018 № 141. 

Грицюк Ольга Іванівна 

Завідувач Кам’янської 

дільничної лікарні 

ветеринарної медицини 

ПП СВФ «Агро відділення 

Донцівське», 92334, Луганська, 

обл., Новопсковський р-н., с. 

Донцівка 

 

ТОВ «ВІЛЬНА СЛОБОДА», 

92332, Луганська обл., 

Новопсковський р-н., с. Кам’янка 

ВРХ (м’ясо, 

молоко) 

 

 

 

ВРХ (м’ясо, 

молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ Порядку надання статусу 

офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, 

працівника бійні, уповноваженого 

на виконання обов’язків помічника 

державного ветеринарного 

інспектора, та здійснення їх 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 

16.03.2018 № 141. 

Попаснянський район 

Халак Олександр 

Володимирович 

лікар ветеринарної 

медицини дільничної 

лікарні ветеринарної 

медицини 

м. Гірське Попаснянської 

РДЛВМ 

ФОП Дубілєв Ігор Альбертович, 

93322, Луганська область, 

Попаснянський район, с. Біла 

Гора, вул. Польова, 20 

ВРХ (м’ясо, 

молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ Порядку надання статусу 

офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, 

працівника бійні, уповноваженого 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



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. 

Сватівський район 

Медведенко Тамара 

Василівна 

завідуюча Н. Дуванською 

дільницею ветеринарної 

медицини 

ФГ «Прилужне», 92613, 

Луганська обл., Сватівський 

район, с. Новониконорівка 

ВРХ (молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ Порядку надання статусу 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



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. 

СФГ «Каштан», 92612, Луганська 

обл., Сватівський район, с. Нижня 

Дуванка 

ВРХ (молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

ПП СВФ «Агро» ВП8Березня, 

92614, Луганська обл., 

Сватівський р-н, с. Оборотнівка 

ВРХ (молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

ФГ «Зоряне», 92630, Луганська 

обл., Сватівський р-н, с. 

Преображенне 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Лойко Віталій Іванович 

Завідувач 

протиепізоотичним відділом 

Сватівської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ПП АФ «Лан», 92622, Луганська 

обл., Сватівський р-н, с. 

Коломийчіха 

ВРХ (молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

ФГ «Агрородина», 92603, 

Луганська обл., м. Сватове 
Птиця (яйце) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

ФГ «Максагро», Луганська обл., 

Сватівський р-н, с. Свистунівка 
Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 



внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Трофименко Олександр 

Дмитрович 

Завідувач відділу 

незаразних хвороб та 

неплідності у тварин 

Сватівської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ТОВ АФ «Слобожанська», 92600, 

Луганська обл., Сватівський р-н, 

м. Сватове 

ВРХ (молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ Порядку надання статусу 

офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, 

працівника бійні, уповноваженого 

на виконання обов’язків помічника 

державного ветеринарного 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



інспектора, та здійснення їх 

діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 

16.03.2018 № 141. 

СФГ «Борис», 92600, Луганська 

обл., Сватівський р-н, м. Сватове 

ВРХ (молоко) 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ Порядку надання статусу 

офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, 

працівника бійні, уповноваженого 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



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. 

ФГ «Свистунівська», 92642, 

Луганська обл., Сватівський р-н, 

с. Свистунівка 

ВРХ 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ Порядку надання статусу 

офіційного ветеринарного лікаря, 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



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. 

ППА «Гончарівська», 92631, 

Луганська обл., Сватівський р-н, 

с. Гончарвіка 

Свині 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Станично-Луганський район 

Ткаченко Дмитро 

Валентинович 

Завідувач 

Петропавлівською 

дільницею ветеринарної 

медицини, лікар 

ветеринарної медицини 

Станично-Луганської 

районної державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ФГ «Ас-Агро», 93612, Луганська 

область, Станично-Луганський 

район, с. Михайлівка, вул. Садова, 

буд. 88/2 

Розведення 

великої рогатої 

худоби (м’ясний 

напрямок) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Шама Олена 

Володимирівна 

лікар ветеринарної 

медицини Петропавлівської 

дільниці ветеринарної 

медицини Станично-

Луганської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ТОВ «Жовтень-РК-2», 93612, 

Луганська область, Станично-

Луганський район, с. Сотенне, 

вул. Центральна, буд. 1/1 

Розведення овець 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



Тітаренко Наталія 

Миколаївна 

Завідувач Станично-

Луганською дільницею 

ветеринарної медицини, 

лікар ветеринарної 

медицини Станично-

Луганської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ПСП «Деркул», 93644, Луганська 

область, Станично-Луганський 

район, с. Верхня Вільхова, вул. 

Чкалова, буд. 13 А 

Розведення свиней 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Ткаченко Дмитро 

Валентинович 

Завідувач 

Петропавлівською 

дільницею ветеринарної 

медицини, лікар 

ветеринарної медицини 

Станично-Луганської 

районної державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ФГ «Деметра», 93611, Луганська 

область, Станично-Луганський 

район, с. Велика. вул. Родіонова, 

буд. 1 Б 

Розведення свиней 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Шама Олена 

Володимирівна 

лікар ветеринарної 

медицини Петропавлівської 

дільниці ветеринарної 

медицини Станично-

Луганської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ТОВ «ім.Суворова», 93613, 

Луганська область, Станично-

Луганський район, смт 

Петропавлівка. вул. Совхозна, 

буд. 44 

Розведення свиней 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Зименко Володимир 

Олександрович 

Завідувач Теплівською 

дільницею ветеринарної 

медицини, лікар 

ветеринарної медицини 

Станично-Луганської 

районної державної лікарні 

ТОВ «Агро-Плюс 1», 93630, 

Луганська область, Станично-

Луганський район, с. Тепле, вул. 

Зарічна, буд. 43-48 

Розведення свиней 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



ветеринарної медицини 

Старобільський район 

Крамарєв 

Віктор Михайлович 

завідувач Антонівською 

дільницею ветеринарної 

медицини, лікар 

ветеринарної медицини 

СФГ «Мрія», 92732, Луганська 

обл., Старобільський р-н, с. 

Західне, вул. Нова, 1 

ВРХ (виробництво 

молока сирого) 

Свині (розведення, 

утримання з метою 

продажу) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ Порядку надання статусу 

офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, 

працівника бійні, уповноваженого 

на виконання обов’язків помічника 

державного ветеринарного 

інспектора, та здійснення їх 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 

16.03.2018 № 141. 

ФГ «Крот», 92734, Луганська 

обл., Старобільський р-н, с. 

Петрівське, МТФ 

ВРХ (виробництво 

молока сирого) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ Порядку надання статусу 

офіційного ветеринарного лікаря, 

уповноваженого ветеринара, 

працівника бійні, уповноваженого 

на виконання обов’язків помічника 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



державного ветеринарного 

інспектора, та здійснення їх 

діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 

16.03.2018 № 141. 

ПСП «Зелена долина», 92733, 

Луганська обл., Старобільський р-

н, с. Веселе, вул. Леніна, 10 

Свині (розведення, 

утримання з метою 

продажу) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

ВСП «Старобільський коледж 

ЛНАУ», 92733, Луганська обл., 

Старобільський р-н, с. Веселе, 

вул. Молодіжна, 8 

ВРХ (розведення, 

утримання), 

ДРХ (розведення, 

утримання), 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Кулачко 

Володимир Петрович 

завідувач Шульгинською 

дільницею ветеринарної 

медицини, лікар 

ветеринарної медицини 

ФГ «Альтаир», 92752, Луганська 

обл., Старобільський р-н, с. 

Хворостянівка 

Свині (розведення, 

утримання з метою 

продажу) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

ФГ «Куденко», 92764, Луганська 

обл., Старобільський р-н, с. 

Шульгинка, вул. Колгоспна, 14 

ВРХ (виробництво 

молока сирого) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Волошина 

Зоя Сергіївна 

завідувач Лиманською 

дільницею ветеринарної 

медицини, лікар 

ветеринарної медицини 

ФОП Черв’як С.Є., 92740, 

Луганська обл., Старобільський р-

н, с. Чмирівка, вул. Миру, 3 

Свині (розведення, 

утримання з метою 

продажу) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



ФГ «Дон», 92742, Луганська обл., 

Старобільський р-н, с. Вишневе 

Свині (розведення, 

утримання з метою 

продажу) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Старобільський ОПНІ, 92720, 

Луганська обл., Старобільський р-

н, с. Бутківка, вул. Заводська, 2-А 

ВРХ (розведення, 

утримання) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ Порядку надання статусу 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



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. 

Шварьова Тетяна 

Федорівна 

фельдшер ветеринарної 

медицини Підгорівської 

дільниці ветеринарної 

медицини 

ПП Зіньковський Р.А., 92723, 

Луганська обл., Старобільський р-

н, с. Підгорівка 

Свині (розведення, 

утримання з метою 

продажу) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Троїцький район 

Голенко Володимир 

Петрович 

Завідуючий Воєвідською 

дільничою лікарнею 

ветеринарної медицини 

ПСП «АФ Привілля», 92140, 

Луганська обл., Троїцький район, 

с. Розсипне 

Свині, ДРХ 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Федорущенко Людмила 

Сергіївна 

Завідуюча Вівчарівською 

дільничою лікарнею 

ветеринарної медицини 

ПСП «АФ Привілля», 92123, 

Луганська обл., Троїцький район, 

с. Привілля 

ВРХ (молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Федорущенко Людмила 

Сергіївна 

Завідуюча Вівчарівською 

дільничою лікарнею 

ветеринарної медицини 

ФГ «Хірлюк і К», 92123, 

Луганська обл., Троїцький район, 

с. Привілля 

ВРХ 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 



- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

Мєдвєдєв Володимир 

Юрійович 

Завідуючий Троїцькою 

дільничою лікарнею 

ветеринарної медицини 

СТОВ «Артеміда», Луганська 

обл., Троїцький район, с. 

Коченове 

ВРХ (молоко) 

Заходи державного контролю живих 

тварин. 

Передзабійний огляд свійських 

копитних тварин. 

 

Здійснення державного контролю з 

В робочий час 

суб’єкта 

господарювання, 

встановлений його 

правилами 

внутрішнього 



метою перевірки дотримання 

законодавства щодо: 

- виробництва сирого молока, стану 

здоров’я тварин та використання 

ветеринарних препаратів; 

- дотримання операторами ринку 

гігієнічних вимог, встановлених 

законодавством про харчові 

продукти. 

У разі виявлення порушення 

гігієнічних вимог вживати заходи, 

спрямовані на впровадження 

оператором ринку коригувальних 

дій. 

Під час державного контролю брати 

до уваги результати лабораторних 

досліджень (випробувань) 

показників безпечності сирого 

молока та/або молозива, проведених 

оператором ринку або на його 

замовлення. 

Повноваження визначені п. 1 розд. 

VІ 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. 

трудового 

розпорядку. 

 


