
Травкін Юрій Васильович 
 
 

Народився 17 травня 1959 року в м. Кіровограді Кіровоградської 
області. 
 

Освіта: 
 
Олександрійський радгосп-технікум (1978 р.)‚ спеціальність 

«Ветеринарна медицина», кваліфікація - ветеринарний фельдшер; 
Українська сільськогосподарська академія (1983 р.)‚ спеціальність 

«Ветеринарія», кваліфікація - ветеринарний лікар. 
 
Трудова діяльність: 
 
1974 – 1978 рр. - Олександрійський радгосп-технікум, м.Олександрія 

Кіровоградської області, учень; 
березень – серпень 1978 р. - колгосп «Україна» Кіровоградського 

району Кіровоградської області, робітник, ветеринарний фельдшер; 
1978 – 1983 рр. - Українська сільськогосподарська академія, м. Київ, 

студент; 
1983 – 1988 рр. - колгосп ім. Ульянова Кіровоградського району 

Кіровоградської області, головний ветлікар; 
січень – лютий 1988 р. - Кіровоградська районна ветеринарна 

лабораторія, м. Кіровоград, завідуючий; 
1988 – 1994 рр. - Кіровоградська районна ветеринарна станція, 

м. Кіровоград, провідний ветлікар-епізоотолог, начальник протиепізоотичного 
відділу; 

1994 – 1998 рр. - Кіровоградське районне державне підприємство 
(лікарня) ветмедицини, м. Кіровоград, начальник - головний 
держветінспектор району при управлінні ветмедицини облдержадміністрації; 

1998 – 2000 рр. - районне державне підприємство ветеринарної 
медицини Кіровоградської райдержадміністрації, м. Кіровоград, начальник - 
головний держветінспектор району; 

2000 – 2002 рр. - управління державної ветеринарної медицини 
Кіровоградської облдержадміністрації, заступник начальника; 

2002 – 2003 рр. - управління ветеринарної медицини в Кіровоградській 
області‚ заступник начальника, начальник відділу організації ветеринарної 
справи; 

2003 – 2008 рр. - управління ветеринарної медицини в Кіровоградській 
області, заступник начальника - головного державного інспектора 
ветмедицини області; 
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2008 – 2013 рр. - Головне управління ветеринарної медицини в 
Кіровоградській області, заступник начальника - начальник управління 
протиепізоотичної роботи, державної ветеринарної інспекції та 
ветсанекспертизи - заступник головного державного інспектора ветеринарної 
медицини Кіровоградської області; 

2013 – 2016 рр. - Головне управління ветеринарної медицини в 
Кіровоградській області, заступник начальника - начальник управління 
забезпечення протиепізоотичних заходів та організаційного забезпечення;  

з 29.04.2016 по цей час – Головне управління Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області, начальник управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарії.  

 
Нагороди, почесні звання: 
 
Почесна Грамота Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 

України (2015 р.);  
нагрудний знак Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 

України «Знак Пошани» (2016 р). 
 
Має 6 ранг державного службовця. 


