
БАГРІЙ Андрій Вікторович 

 

Народився 3 жовтня 1969 року в м. Гайвороні Кіровоградської області. 

 

Освіта: 

 

Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л.Погребняка 

(1992), спеціальність «Ветеринарна медицина», кваліфікація - лікар 

ветеринарної медицини. 

 

Трудова діяльність: 

 

1986 – 1992 рр. - Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. 

П.Л.Погребняка, студент; 

1988 – 1989 рр. - служба в лавах Радянської Армії; 

1992 – 1993 рр. - колгосп «Перемога» Гайворонського району 

Кіровоградської області, ветлікар; 

1993 – 1994 рр. - Гайворонська райветстанція, м.Гайворон 

Кіровоградської області, ветфельдшер; 

1994 – 1996 рр. - міська дільнична ветлікарня, м.Гайворон 

Кіровоградської області, завідуючий; 

1996 – 1997 рр. - фірма «ТОРС», м.Кіровоград, ветлікар; 

1997 – 1998 рр. - СП ТОВ «Балканімпекс», м.Кіровоград, ветеринарний 

лікар; 

1998 р. - Кіровоградське обласне підприємство ветеринарної медицини, 

м.Кіровоград, ветлікар І категорії; 

1998 – 2000 рр. - управління ветеринарної медицини з держветінспекцією 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, м. Кіровоград, провідний 

спеціаліст відділу організації ветеринарної справи та профілактики інфекційних 

захворювань сільськогосподарських тварин; 

2000 – 2002 рр. - управління державної ветеринарної медицини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, м. Кіровоград, провідний 

спеціаліст відділу державної ветеринарної інспекції; 

2002 – 2003 рр. - провідний спеціаліст відділу державної інспекції – 

державний інспектор ветеринарної медицини управління ветеринарної 

медицини в Кіровоградській області, м. Кіровоград; 

2003 – 2008 рр. - управління ветеринарної медицини в Кіровоградській 

області, м. Кіровоград, заступник начальника відділу організації ветеринарної 

справи, профілактики інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин 

та ветеринарної інспекції; 

2008 – 2016 рр. - Головне управління ветеринарної медицини в 

Кіровоградській області, м. Кіровоград, заступник начальника Головного 

управління – начальник управління організації ветеринарної справи, фінансів та 

економіки – заступник головного державного інспектора ветеринарної 



медицини Кіровоградської області; заступник начальника Головного 

управління – начальник управління державного контролю – заступник 

головного державного інспектора ветеринарної медицини Кіровоградської 

області;  

2016 - 2017 рр. - Головне управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області, м.Кропивницький, начальник відділу безпечності 

харчових продуктів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії, 

заступник начальника;  

З липня 2017 по цей час - Головне управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області, м.Кропивницький, перший заступник начальника.  

 

Нагороди, почесні звання: 

 

Подяка Державного комітету ветеринарної медицини України, Подяка 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, 2014;  

Нагрудний знак “Знак пошани” (Держветфітослужба України), 2016. 

 

Має 6 ранг державного сслужбовця. 


