
ВІТАЄМО ІМЕНИННИКІВ СЕРПНЯ!
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 серпня — Сиза Олена Володимирівна — головний спеціаліст відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Рубіжанського міжрайонного 
управління

2 серпня — Фень Тетяна Ігорівна — помічник лікаря-епідеміолога відділу державного 
нагляду за дотриманням санітарного законодавства Рубіжанського міжрайонного 
управління

22 серпня — Тихонова Вікторія Валеріївна — головний спеціаліст відділу карантину 
рослин управління фітосанітарної безпеки

3 серпня — Полякова Алла Олександрівна — лікар з комунальної гігієни відділу 
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Станично-Луганського 
районного управління

5 серпня — Ляскевич Ігор Юрійович — начальник управління фітосанітарної безпеки

66 серпня — Поляков Олександр Андрійович — заступник начальника Сватівського 
міжрайонного управління – начальник відділу безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Сватівського міжрайонного управління

7 серпня — Плужник Дар’я Вікторівна — провідний спеціаліст відділу 
прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління 
фітосанітарної безпеки

77 серпня — Бевз Злата Анатоліївна — начальник Станично-Луганської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини

10 серпня — Пересічан Наталія Вікторівна — провідний фахівець відділу 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Новоайдарського 
районного управління

1111 серпня — Бельо-Мураховська Маріанна Климентіївна — провідний бухгалтер 
відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки, бухгалтерського 
обліку та звітності

14 серпня — Якимчук Нінель Петрівна — начальник Новоайдарського районного 
управління

15 серпня — Салькова Юлія Миколаївна — головний спеціаліст-юрисконсульт 
відділу правового забезпечення

1616 серпня — Опришко Наталія Володимирівна — заступник начальника 
Білокуракинського районного управління – начальник відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Білокуракинського районного управління



17 серпня — Гайдук Андрій Вікторович — головний спеціаліст відділу карантину 
рослин управління фітосанітарної безпеки

18 серпня — Ковальова Олена Анатоліївна — головний спеціаліст відділу безпеки 
середовища життєдіяльності управління державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства

21 серпня — Ткаченко Валерій Миколайович — начальник відділу реєстрації 
сільськогосподарської техніки

2323 серпня — Згурська Ірина Вікторівна — начальник відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Станично-Луганського районного управління

24 серпня — Тутуніна Світлана Миколаївна — начальник відділу державного нагляду 
за дотриманням санітарного законодавства Рубіжанського міжрайонного управління

26 серпня — Бородіна Анна Петрівна — заступник начальника Новопсковського 
районного управління – начальник відділу безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Новопсковського районного управління

26 26 серпня — Метьолкіна Людмила Олександрівна — економіст з фінансової роботи 
відділу економічної діяльності управління економіки, бухгалтерського обліку та 
звітності

26 серпня — Шутенко Світлана Вікторівна — головний спеціаліст відділу контролю у 
сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки

2929 серпня — Побережець Валентина Миколаївна — фельдшер санітарний відділу 
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Станично-Луганського 
районного управління

30 серпня — Холоденко Ріта Анатоліївна — начальник Головного управління

30 серпня — Бабушкіна Олена Михайлівна — начальник Троїцької 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!


