
ВІТАЄМО ІМЕНИННИКІВ КВІТНЯ!
Первинна профспілкова організація

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів щиро вітає працівників Головного управління Держпродспоживслужби

в Луганській області з Днем народження!

11 квітня — Давиденко Наталія Володимирівна — помічник лікаря-епідеміолога відділу 
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Сєвєродонецького міського 
управління

1 квітня — Федоренко Тетяна Василівна — головний спеціаліст відділу прогнозування, 
фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки

2 квітня — Вострухіна Надія Валентинівна — начальник Біловодської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини

22 квітня — Агєєва Юлія Павлівна — начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини 
м.Рубіжне

3 квітня — Черепаха Олена Сергіївна — провідний інспектор відділу управління персоналом

7 квітня — Бутріменко Людмила Олександрівна — начальник управління захисту споживачів

8 квітня — Баскіна Тетяна Вікторівна — провідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 
звітності управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності

88 квітня — Кириченко Дмитро Олексійович — начальник Станично-Луганського районного 
управління

9 квітня — Медвідь Олександр Миколайович — начальник Марківської міжрайонної державної 
лікарні ветеринарної медицини

10 квітня — Прапірний Володимир Костянтинович — начальник Біловодського районного 
управління

1515 квітня — Бикова Тамара Миколаївна — директор Новопсковської міжрайонної державної 
лабораторії ДПСС України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

17 квітня — Духов Микола Анатолійович — начальник Сватівського міжрайонного управління

21 квітня — Трубіцин Олексій Сергійович — головний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів 
захисту рослин управління фітосанітарної безпеки

23 квітня — Верба Людмила Валентинівна — головний спеціаліст відділу контролю у сферах 
захисту споживачів, реклами, анти тютюнового законодавства управління захисту споживачів

23 кв23 квітня — Колесник Василь Миколайович — начальник Новопсковського районного управління

30 квітня — Гончаренко Наталія Петрівна — провідний фахівець відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Сватівського міжрайонного управління

30 квітня — Петренко Наталія Вікторівна — начальник Сватівської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини

Прийміть сердечні вітання з нагоди Дня народження!
Бажаємо Вам міцного здоров'я, особистого щастя, яскравих успіхів та

здійснення найзаповітніших мрій.
Нехай кожен день буде осяяний високим злетом душі, а добре самопочуття і гарний настрій 

стануть запорукою Вашого процвітання.
Миру, злагоди, шани, любові та достатку у Вашому домі!


