
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 

ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

й ' ї  ~ ^  ̂  , м. Вінниця

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, на виконання наказу Держпродспоживслужби від 04 квітня 
2018 року № 265 «Про виконання повноважень» та на підставі листа 
Хмільницької районної державної лікарні ветеринарної медицини від 
27.12.2018 № 38 4

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до додатку 1 до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 13.07.2018 № 2166-0 «Про 
надання статусу уповноваженої особи», доповнивши Перелік посадових осіб 
районної (міської) державної лікарні ветеринарної медицини, на яких 
покладається виконання повноважень офіційного ветеринарного лікаря, новою 
позицією, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Головного управління



Додаток 1
до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби 
у Вінницькій області
від л і  'У2. 2018р. № ^  І 3 5 - - 0

Перелік посадових осіб районної (міської) державної лікарні ветеринарної медицини, на яких покладається виконання повноважень
офіційного ветеринарного лікаря

№
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

Хмільницький район
1 Долєвич Таїсія 

Володимирівна
Білоцерківський 
національний 
аграрний 
університет, 2009

9 р. 22.17.2013 Товариство з обмеженою 
відповідальністю -  науково- 
виробниче підприємство 
«Аргон»

Під час здійснення 
державного контролю 
право:

здійснювати на (у) 
визначених
компетентним органом
потужностях
(господарствах)
повноваження
державного
ветеринарного інспектора 
у межах 
передбачених Законом за 
ходів державного 
контролю харчових 
продуктів тваринного 
походження та живих



тварин;
здійснювати 

безперешкодний доступ 
без попередження до 
потужностей під час їх 
роботи;

здійснювати 
інспектування 
потужностей, 
випробувальних 
лабораторій, що
розміщуються на
потужностях і пов’язані з 
виробництвом та/або 
обігом харчових
продуктів та/або кормів;

здійснювати відбір 
зразків з метою перевірки 
відповідності 
законодавству про
харчові продукти, корми, 
побічні продукти
тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя 
тварин;

проводити аудит 
системи аналізу
небезпечних факторів та 
контролю у критичних 
точках за умови 
наявності відповідної 
підготовки;

перевіряти 
документи щодо
дотримання операторами 
ринку законодавства про



харчові продукти, корми, 
побічні продукти
тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя 
тварин, отримувати копії;

здійснювати 
інтерпретацію 
результатів лабораторних 
досліджень 
(випробувань) зразків;

збирати докази, що 
підтверджують 
порушення операторами 
ринку положень Закону, 
законодавства про
харчові продукти, корми, 
побічні продукти
тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя 
тварин, у тому числі 
здійснювати відбір
зразків;

здійснювати 
позапланові 
інспектування 
потужностей з метою 
перевірки виконання 
операторами ринку
приписів, розпоряджень 
та рішень, прийнятих за 
результатами здійснення 
попередніх заходів
державного контролю;

видавати 
(заповнювати) за
зверненням оператора



ринку міжнародні
сертифікати, що
підтверджують 
відповідність вантажів з 
харчовими продуктами 
або кормами, що 
експортуються з України, 
вимогам країни
призначення або вимогам 
законодавства України. 
Міжнародний сертифікат, 
що підтверджує
відповідність вантажу, 
що експортується з 
України, вимогам
законодавства України, 
видається за відповідним 
зверненням оператора 
ринку, лише якщо 
компетентні органи
України та країни 
призначення не погодили 
форми міжнародного 
сертифіката і
законодавство країни 
призначення не
передбачає 
обов’язковості 
супроводження такого 
вантажу міжнародним 
сертифікатом 
встановленої форми;

наносити позначки 
придатності на туші 
відповідно до Інструкції 
із застосування позначки



Начальник управління безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини

придатності та 
ветеринарних штампів, 
затвердженої наказом 
Державного комітету 
ветеринарної медицини 
України від 02 лютого 
2010 року № 46, 
зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції 
України 07 квітня 2010 
року за № 278/17573 (із 
змінами).________________

В.В. Павлущик




