
 

 

 

 
 

 

 

 



Додаток 

Перелік        

посадових осіб Головного управління  

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, яким надано 

повноваження  державних ветеринарних інспекторів  

 
Прізвище, ім’я та 

по-батькові  

                                          

                                            Посада  

ТРАВКІН  

Юрій Васильович 

Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини 

 

ЯНІЦЬКА  

Світлана Василівна 

Заступник начальника управління – начальник відділу державного 

контролю 

 

ГОРБАНЬ 

Тетяна Віталіївна 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів                         

управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

 

ЛИСЕНКО  

Олександр 

Олександрович 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів                       

управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

ПОНА  

Олег Васильович 

 

Головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи 

управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

СЄДАК  

Євгеній Вікторович 

Головний спеціаліст відділу державного контролю                                       

управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини  

 

ІВАНОВСЬКИЙ  

Іван Володимирович 

Головний спеціаліст відділу державного контролю                                         

управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

ЗАБОЛОТНЯ  

Дар’я  

Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів                                              

управління  безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

МІТІНА 

Валентина Дмитрівна 

Головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи 

управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

 

САВІЦЬКИЙ 

Володимир Петрович 

Начальник Новомиргородського районного управління 

 

 

АВКСЕНТІЄВ 

Руслан Валентинович 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Новомиргородського районного управління 

 

МАКСИМЕНКО 

Лариса Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Новомиргородського районного управління 

 

ПРОКІПЧУК 

Петро Васильович 

Заступник начальника управління – начальник відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини Новоархангельського 

районного управління 

 

БЕРКАТЮК 

Олександр Іванович 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Новоархангельського районного управління 

 

ПІТЕНКО 

Віталій Анатолійович 

Начальник Бобринецького районного управління 

 

 



НЕПОМНЯЩА 

Юлія Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Бобринецького районного управління 

 

МЕДВЕДЕНКО 

Павло Васильович 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Бобринецького районного управління 

 

ВІВИЧ 

Юрій Леонідович 

Начальник Благовіщенського районного відділу 

 

 

ЧАЛАПЧІЙ 

Віктор Миколайович 
Головний спеціаліст Благовіщенського районного відділу 

МАЛАШИН 

Роман Олександрович 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Кропивницького міського управління 

 

КРАЙНОСВІТ 

Руслан Вікторович 

Заступник начальника управління – начальник відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини Кропивницького міського 

управління 

 

ЄСАКОВ 

Юрій Сергійович 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Кропивницького міського управління 

 

КОВАЛЬ 

Дар’я Володимирівна 

 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Кропивницького міського управління 

КОРІНЬ 

Олег Миколайович 
Начальник Вільшанського районного відділу 

ХУТОРНИЙ 

Олександр 

Миколайович 
Начальник Знам’янського районного управління 

БАРАНОВ 

Микола 

Володимирович 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Знам’янського районного управління 

 

 

СИСА 

Олег Григорович 

Начальник Устинівського районного відділу 

 

 

БУХИКАЛО 

Віталій Миколайович 

Начальник Онуфріївського районного управління 

 

 

ЦИМБАЛ 

Сергій Анатолійович 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Онуфріївського районного управління 

 

 

КОЛОМІЙЧУК 

Радій Анатолійович 

Начальник Голованівського районного управління 

 

 

ОЛІЙНИК 

Ігор Миколайович 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Голованівського районного управління 

 

ГОЦУЛЯК 

Альона Валеріївна 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Голованівського районного управління 

 

ВЕЛЬМОГА 

Олена Олександрівна 
Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Голованівського районного управління 

ЧЕРЕДНИК 

Дар’я Іванівна 

Начальник Добровеличківського районного відділу 

 

 



КОВАЛЕНКО 

Олександр Петрович 

Начальник Маловисківського районного управління 

 

 

КОЛІСНІЧЕНКО 

Сергій Володимирович 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Маловисківського районного управління 

 

ОЗЕРЯНИК 

Юрій Іванович 

Заступник начальника управління – начальник відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини Кіровоградського районного 

управління 

 

ДЕНИСЕНКО 

Людмила Василівна 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Кіровоградського районного управління 

 

 

РАПІЦЬКА 

Тетяна Миколаївна 

Головний спеціаліст Новгородківського районного відділу 

КОЛІСНИК 

Сергій Олександрович 
Начальник Олександрівського районного управління 

ОСИПЕНКО 

Сергій Володимирович 

Лікар ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Олександрівського районного управління 

 

МУНТЯН 

Юрій Вікторович 

Начальник Компаніївського районного відділу 

 

 

ПРОСКУРА 

Микола Андрійович 

 
Лікар ветеринарної медицини Компаніївського районного відділу 

ПЕРШЕГУБА 

Федір Федорович 

 
Начальник Гайворонського районного управління 

ГАЙДЕЙ 

Валентин 

Володимирович 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Гайворонського районного управління 

МОРОЗОВ 

Микола 

Олександрович 

 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Гайворонського районного управління 

ТОЛМАЧ 

Світлана Леонідівна 

 

 

Заступник начальника управління – начальник відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини Долинського районного 

управління 

КОНОВАЛОВ 

Василь Миколайович 

 
Начальник Олександрійського міського управління 

КОВБАСЮК 

Сергій Олексійович 

 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Олександрійського міського управління 

ТАРАН 

Леонід Миколайович 

 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Олександрійського міського управління 

ШІСТЯ 

Маріана Георгіївна 
Заступник начальника Новоукраїнського районного відділу 

ЛУМ’ЯНИК 

Станіслав Васильович  
Начальник Олександрійського районного управління 



СІЛЕНКО 

Олександр 

Анатолійович  

Начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Олександрійського районного управління 

 

 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Валентина 

Олександрівна  

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Олександрійського районного управління 

 

 

ВАСІЛОВА 

Валентина Василівна 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Олександрійського районного управління 

 

ШКУРИНСЬКИЙ 

Володимир 

Лук’янович 

Лікар ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Олександрійського районного управління 

 

 

КІЯШКО 

Сергій Володимирович 

 

Начальник Петрівського районного відділу 

 

 

КОШЕЛЕНКО 

Ніна Михайлівна 

Головний спеціаліст Петрівського районного відділу 

 

 

ШИНКАРЕНКО 

Марина Олександрівна 

Начальник Світловодського районного відділу 

 

 

КОНДРАТЮК 

Юрій Петрович 

Заступник начальника управління – начальник відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини Світловодського міського 

управління 

 

ДЕДЕРЯ  

Ольга Федосіївна 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Світловодського міського управління 

 
КОВАЛЕНКО 

Євген Валерійович 

 

Головний спеціаліст Новоукраїнського  районного відділу 

ГОНЧАРЕНКО 

Валентина Борисівна 

Лікар ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Новомиргородського районного управління 

 

ЦИСТАН 

Оксана Анатоліївна 

Лікар ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Новоархангельського районного управління 

 


