
 

 

Додаток 2  

До наказу Головного управління 

Держпродспоживслужби у Волинській 

області від 27.08.2019 № 226-од 

ПЕРЕЛІК 

спеціалістів ветеринарної медицини  державних установ, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території  

Волинської області, на яких покладено виконання повноважень державного ветеринарного інспектора з правом видачі ветеринарних документів  

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище ім’я по батькові спеціаліста 

ветеринарної медицини 

 

Посада 

 

Перелік ветеринарних документів на які 

надано право видачі 

Горохівський район 

1 Яремович Катерина Володимирівна 

Лікар ветеринарної медицини Горохівського 

районного управління відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини 

ветеринарні свідоцтва Ф-1, ф-2, СНД, 

ветеринарна довідка, ВСП на тварину 

2 Обозовська Ольга Леонідівна 
Провідний лікар  Горохівської районної державної 

лікарні ветеринарної медицини 

ветеринарні свідоцтва Ф-1, ф-2, СНД, 

ветеринарна довідка, ВСП на тварину 

3 Світлюк Степан Іванович 
Провідний лікар  Горохівської районної державної 

лікарні ветеринарної медицини 

ветеринарні свідоцтва Ф-1, ф-2, СНД, 

ветеринарна довідка, ВСП на тварину 

Рожищенський район 

1 Кицюк Ольга Василівна 

Завідувач відділу незаразних хвороб та неплідності 

у тварин – лікар ветеринарної медицини 

Рожищенської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини 

ветеринарні свідоцтва Ф-1, ветеринарна довідка 

2 Вербицька Тетяна Миколаївна 
Фельдшер ветеринарної медицини Рожищенської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини 
ветеринарні свідоцтва Ф-1, ветеринарна довідка 

3 Махнюк Сергій Станіславович 
Лікар ветеринарної медицини Рожищенської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини 
ветеринарні свідоцтва  ф-2, ветеринарна довідка 

м. Нововолинськ 

1 Ященко Ольга Олександрівна 
В.о. начальника Нововолинської міської державної 

лікарні ветеринарної медицини 

ветеринарні свідоцтва Ф-1, ф-2, СНД, 

ветеринарна довідка, ВСП на тварину 

2 Мавдрик Олена Ростиславівна 
Лікар ветеринарної медицини Нововолинської 

міської державної лікарні ветеринарної медицини 

ветеринарні свідоцтва Ф-1, ф-2, СНД, 

ветеринарна довідка, ВСП на тварину 
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Перелік 

посадових осіб структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, на яких 

покладено виконання повноважень державного ветеринарного інспектора  

 

Прізвище, ім’я та по батькові Посада 

Процан  Олександр Юрійович 
Лікар ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Володимир-Волинського районного управління 

Олексюк Віктор Сильвестрович 
Заступник начальника управління - начальник відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Турійського районного управління 

Панасюк Сергій Олександрович 
Лікар ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Старовижівського районного управління 

Герасимяк Олена Анатоліївна 
Лікар ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Луцького міського управління 

Горун Світлана Миколаївна 
Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Нововолинського міського управління 
 


