
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 

ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

м . В і н н и ц я  №  9 т

Про внесення змін до наказу 
Головного управління Держпродспоживслужби 
у Вінницькій області від 13.07.2018 № 2166-0 
«Про надання статусу уповноваженої особи»

Відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин», Порядку надання статусу 
офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника 
бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного 
ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності, затвердженого наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України 16.03.2018 № 141, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 березня 2018 року 
за №368/31820 та на підставі листа філії «Переробний комплекс» ТОВ 
«Вінницька птахофабрика» № 263 від 3 1.08.2020

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Переліку працівників бійні, уповноважених на виконання 
обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, затвердженого 
наказом Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області 
від 13.07.2018 № 2166-0 «Про надання статусу уповноваженої особи», згідно з 
додатком.

Начальник



Додаток
до наказу Головного управління Держпродспоживслужби
у Вінницькій області
від (Х2. С?9. ^  З - и )

Перелік працівників бійні, 
уповноважених на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора

№
п/п

Прізвище,
ім'я,

по-батькові

Який вищий 
навчальний заклад 

закінчив і коли

Загальний 
стаж за 
фахом

Дата
проходження
підвищення
кваліфікації

Повна назва суб'єкта 
господарювання, за яким 

буде здійснюватись 
державний контроль

Опис заходу державного 
контролю, 

повноваження щодо 
якого надається 

уповноваженій особі

Примітка

місто Ладижин
22 Запорожан

Анатолій
Вікторович

Білоцерківський 
національний аграрний 
університет, 2020р.

,

•

Філія «Переробний 
комплекс» ТОВ «Вінницька 
птахофабрика»

У межах здійснення 
державного контролю 
свіжого м’яса птиці та 
зайцеподібних допомагає 
державному
ветеринарному інспектору 
у виконанні всіх його 
завдань з урахуванням 
таких обмежень (умов):

1) під час проведення 
аудиту помічник 
державного
ветеринарного інспектора 
здійснює лише збір 
інформації щодо 
дотримання гігієнічних 
вимог, а також постійно 
діючих процедур, 
заснованих на принципах



2
НАССР;

2) під час здійснення 
передзабійного огляду та 
перевірки дотримання 
законодавства про 
благополуччя тварин 
помічник державного 
ветеринарного інспектора 
надає виключно технічну 
допомогу, необхідну для 
виконання завдань 
державного
ветеринарного інспектора;

3) здійснює відбір 
зразків для лабораторних 
досліджень (випробувань) 
під наглядом державного 
ветеринарного інспектора.

23 Калінкін Іван 
Володимирович

Тульчинський 
технікум ветеринарної 
медицини,2015р.

Філія «Переробний 
комплекс» ТОВ «Вінницька 
птахофабрика»

-//-//-

24 Слободяник
Денис
Олегович

Тульчинський 
технікум ветеринарної 
медицини, 2020р.

Філія «Переробний 
комплекс» ТОВ «Вінницька 
птахофабрика»

Начальник управління безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини В.В. Павлущик




